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 רפסה לע

 , גיצהל תדבכתמ ."ימע"דוה,,  תאצוה

 \ ןדה ןושאר ירוקמ רפס ארוקה ינפל

 דובעו םיבשחמ לש תויפיצפס תויעבב
 .לארשיב םינותנ

 דובעב םיקסועה לכל דוסי רפס והז
 ,הלהנה ישנא -- יטמוטוא םינותנ
 טנדוטסל םג דעוימו עוצבו ןונכת
 תמדקומ העידי רדענה ליכשמה ארוקלו
 \ .הקיטמתמהו םיבשחמה יאשונב

 -תונה םיקלח השלשל קלוחמ רפסה
 ,בשחמה יביכרמ לש טרופמ רואת םינ
 תוליעפ יחטשב וישומיש ,ותלעפה יכרד
 .תוינוגרא תוכרעמב ובולישו םינוש

 תנקתה אשונל ןתינ דחוימ שגד
 תא תללוכה םינותנ דובעל תכרעמ ו
 . תוטלחה חותנ ,תונגראתהה יבלש |

 -ישה ןונכת ,תכרעמה בוציע ,הלהנהה
 תויעבו הבסה ,תכרעמה תלעפהל הט
 .תויטרקנוק הלעפה

 הלעפה תכרעמו תונכתה תופש אשונ
 .תובר תואמגוד ףורצב תוטרפב ןודנ

 תישימח הרודהמ |

 .מ ונב : הפיטעה



 .בשחמה
 לנורטקלאה
  דובעו
 .םינותנה

 תאמ

 או.56. דוהימע קחצי

 תופתתשהב המדקה ףורצב
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 רבחמל תורומש תויוכזה לכ

 11 ₪6וד5 ק555תשפס

 1969 - הינש הרודהמ

6 
 וי

 ביבא"לת ''הילע,, טופדב ספדנו רדסנ

 רה ה רקהה דד



 הרקיה הנחל

 הבהאב

 לע דוהימע בקעי יחאל הנותנ יתדות

 .רפסה תאצוהב הברה ותרזעו ותמזי ,וצרמ





 החיתפ ירבד

 יכ דע ,ונייח תמקר לש ינגרוא הכ קלח תויהל וכפה םיינורטקלאה םיבשחמה
 תניחבב ,היגלטסונ ויפלכ חפטל ויד קוחר וניניעב הארנ םתעפוהל םדקש בורקה רבעה
 .בוש אלל הפלחש הפוקת

 ןקתוה 1961-ב ךאש הקיטסיטטסה ימוסרפמ רבתסמ רשאכ םייתעבש רבדה הימתמ
 תתואמ .(ןכל םדוק ןקתוהש ןמציו ןוכמב קציו בשחמל טרפ) ץראב ןושארה בשחמה
 -- דקתשאו ,םינקתומ םיבשחמ 56 7- 1966 תנש ףוטב : שממ ררחסמ לודיגה ,ךליאו הנש
 . ו ד < * 7

 ,להנימה יחטשב רתויב תימאניז תוחתפתה לע קפס אלל דיעמ הז םיהדמ לודיג
 םינשה לכ לגרומ היהש םילהנמ גרד ותוא .ץראב יעדמה רקחמהו הישעתה ,רחסמה
 תניא תאז היציאוטניאש עתפל חכונ ,ולש היציאוטניאה שוח לע הערכה תעשב ךומסל
 וזמ וז תולדבנ ןניאש תוביטנרטלא'רתבמ וןיב ןוחטבב הכרד ךותחל ידכ הדח קיפסמ
 ובצינ רבכ רשאכ : הזמ בושח תוחפ אלו .תועמשמ תורה -- סתווהל ךא ,תויוקדב אלא
 תא בצעל ידכ היצמרופניא קיפסמ םהידיב ןיאש תעדל ודמל -- הלא תוערכה ינפל
 .סהיתוטלחה

 תדמ הרבג תחא אל .םינותנ דובע תוכרעמ תרדחהל ,אופיא ,םילשב ויה םיאנתה
 ,ןשי ללכ חכוה םינושארה ולחנש תובזכאהו םיגשמה ךותמו ,ןויגהה תרוש לע תובהלתהה
 סחיב תדמוע ה קיפהל ןתינש תלעותה תדמ יכו םיסנ ללוחל ולא תונוכמ ידיב ןיא יכ
 .ןהיליעפמ לש הנובתהו עדיה רועשל רשי

 רשחה םיטקפסאה תא ריאהל ןויסנב בתכנ ''םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה,,
 ותלועפ דוט רואתו ,אסיג-דחמ -- דויצה לש ןובנ לוצנבו הנוכנ הלעפהב םיכורכה סיב
 .אסיג ךדיאמ 7- ינורטקלאה בשחמה לש

 ירחוש לכלו ןוכימ תוכרעמ לצא רבכ םייוצמה םילהנמל הווש הדמב דעוימ חז רפט
 העונצ המורת יתמרת טאו .הז סדרפל ץיצהל םישקבמ ךא ,ןוכימ ישנא םניאש תעד
 .ירכש הז היהו ,ןנד אשונב תועידיה תבחרהל



 סשסתשם +.

 : םיירקע םיקלח השלש רפסב

 ויטיפה הנבמה תניתבמ ,ינורטקלאה בשחתמה -- הבלו ,םינותנ דובעל תכרעמ רואת .א

 .סתלועפ תוטישו םינושה םיביכרמה לש

 הטישה ןונכת ,הלהנהה תוטלחה תותנ ,בנשחמ תארקל דסומ תונגראתה רואת .ב

 .תויטרקנוק הלעפה תויעבו תוינכת תביתכ ,םינותנה דובע תכרעמ תלעפהל

 .םלועבו ץראב ,םינוש םיחטשב םיינורטקלא םיבשחמ תוכרעמ תלעפהל תואמגוד .ג

 ידכ .ידמל יללכ ןכלו ,םיצופנה םיבשחמה יגוס בורל םיאתמ רפסב אבומה רמוחה
 תואמגודה ואבוה ,דחא בשחמב הלעפההו הלועפה תונורקע לכ םיפקתשמ דציכ תוארהל
 םילעפמו תודסומ לש סתורשב תואצמנה 026, 6/315, 18/1/360 תוכרעמה לש
 ו שי .ץראב םינוש

 ירבעה תונימה תא ארוקה ינפל איבהל יתלדתשה ,ופסב יעוצקמה חונימל רשאב
 םיחנומ רפסמ סגרתל ימצעל יתישרה םידחא םירקמב .תילגנאב רוקמה תאו לבוקמה
 .רמוחה ףוגב ןתינ רבסהה רשאכ דבלב תילגנאב שמתשהל וא

. . . 

, 

 דובעו ינורטקלאה בשהמה,, תיגוסב תונוש תועד גיצהל יתרחב רפסל המדקהכ
 .מ.בי תרבה להנמ ןהכ דוד רמ :אשונב סתעד עיבהל יתשקבל ותואנ .''סינותנה
 ןמ ץיבוביל והיעשיו רורד לאקזוהי ,ללה-רב עשוהי םירוספורפהו

 .יתדות סהל הנותנ ךכ לעו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 "הברה ךרפמו השק .השעמכ יל התלגתה רפסה תביתכ .םיישיא םירבד המכ ,ףוסבל

 יתינפ רשא םישנא םתוא לכ לש םתכימת תובו יתוא הדדוע .יתעדב יתילעהשמ רתוי

 .עויסו הצע תשקבב ,הכאלמה לש רחא וא הז בלשב ,םהילא

 ינרטקלאה בשחמה תדיחימ סייו ןמל ק ל''אסל אופיא תודוהל שקבמ ינא
 רמל - ,היצמרופניא דובעל ילארשיה דוגאה ר"וי ןויבח בד רמל ,ןחטבה דרשמב

 השא. ,.ר.יס) תרבחמ םולש-וב ארויג רמלו .מ.בי תובחמ ןולא לאיחי

 םג הנותנ יתדות ,ןורחא ןורחאו .הכורבה סתצעמ יל קינעהלו דיה בתכ לע רובעל וליאוה

 .יתשקבש הרוע לכ יתושרל הדימעה רשא .מ.ב.י תרבחל

 רבחמה | ' 7 5 (1966) ח''כשת רדא ,ןג"תמר



 סינינעה ןכות

 החיתפ ירבד

 םינינעה ןכות

 המדקה

 " . . בשחמה לש ידועי לוצנ תארקל
 .  יעוצקמ םדא חכ תרשכהב םידעיו תומישמ
 . בשחמה חכונל היציאוטניאו הבישח לע

 אובמ

 " . . . . סדאה לש עוצבה ךודמ הנוש בשחמה לש עוצבה ךרד 9 . . . . . . . . | !חומ וא 7- .בושח תנוכמ 2 ש . . . . 4 םינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ יהמ - . . . 5 . - 2 . . םינותנ דובעב סיבלשה 9 ג ' . : % , . . . םינותנ דובע והמ " , . . . . 4 0 םינותנ דובעל תוכרעמ תוחתפתה

 םינותנ דובעל דויצ -- ןושאר קלח
 קרפ

 קרפ

 קרפ

 בשחמ אלל טינותנ דובעל םיעצמא : ןושאר
 .תחוולמ -- תנייממ -- םיסיטרכ תרקבמ 7-- םיסיטרכ תבקנמ 7- רושיק תול 7- דובע ךילהת רואת -- בקונמה טיטרכה תטישב דובעל תונוכמה תונוכת 7- בקונמה טיטרכה תטישב דובעל תונוכמה תונוכת 7 : : , .  בקונמה סיטרכה תטישב םינותנ דובעל תונוכמ . ! , 4 , , 2 .  םינותנ דובעל םיעצמא תוחתפתה

 סינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ : ינש

 וי 4 . : 2 , . . : ינורטקלא בשחמ
 , .בשחמה תונוכת -- בשתמ והמ

 . ' , / " 9 0 . | םיבשחמ תוכרעמ חותפב המגמה " ' . 5 / 2 / .  םיינורטקלאה םיבשחמה תוחתפתה
 , . . \ : : . 9 : .  בשחמב םינותנ גוצי . , , . 6 , , / בשחמה תכרעמ יביכרמ 0 4 .  בקונמה סיטרכה תטישב דובע דויצל בשחמה תכרעמ תאושה
 + : , , . , , . םיבשחמב הריפס תוטיש

 תונוש הריפס תוטישב הקיטמתיראה -- תירניבה הטישה -- תינורשעה הטישה
 , : " / 9 , 2 .  בשחמב תוארוהו םילמ ,םיות גוצי

 -- בשחמה לש הלמה -- בשחמב סינמיטו תויתוא -- הריפס תוטישב םירפסמ גוצי
 . .בשחמה לש הארוהה

 . . . . . . . . . . . םיבשחמה גווס
 הלועפ תוטיש -- יתרפס בשחמ לש םינוש םיגוט -- יתרפט בשחמו יגולנא בשחמ
 .יתמישמ-ברו יתמישמ-דח בשחמ -- בשחמ לש

 . . . . . . . . +. | סינותנ סושירל ,תוטיש
 -- הרישי השיגל ןוסחא -- יטנגמ טרט -- בקונמ רולנ טרס -- בקונמה סיטרכה
 " .תיטפוא האירקו תיטנגמ האירקל םיכמסמ

 בשחמ תכרעמ ךואת : ישילש

 . . 000 . . . . .  בשחמ תכרעמ הנבמ
 ןוסחא
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 4 . % , 9 0 . . . . | ימינפ ןורכז -- ןוסחא

 .תיטנגמ הבכשמ יונבה ימינפ ןורכז -- ימינפה ןורכזה הנבמ

 הב רש . . 5 , . , . , . | ינוצח ןוטחא

 ,ףות.-ד םארק -- םייטנגמ םיקסיד -- יטנגמ טרס :ינוצחה ןוסתאה ינקתמ

 .2010-061[ -- יטנגמ

 . 4 , : . . . : . תיגולו תיטמתירא הדיחי

 , . , 6 . . . , 9 . תוקפו הרקב תדיחהי

 .תינוצח הרקב

 2 7 / : . , . . , טלפ/טלק .תכרעמ
 תוטיש -- רךיינ טרס בקנמו ארוק -- םיטיטרכ בקנמו ארוק -- הביתכ תגוכמ

 -- תוספדמ -- (תיטנגמ האירק ,םינמיס תאירק ,תיטפוא האירק) טלקל תושדח
 .תרושקת דויצ -- םייטנגמ הקפהו הנזה ינקתמ

 0 . 4 .- , " " . םינוש םיבכרה -- בשחמ תכרעמ

 .םינותנ דובע תכרעמל המגוד

 5 ו 2 , " . 2 . . | 360/.מ.ב.י תכרעמה
 ןוסחא -- תוברעתהה תכרעמ -- תיזכרמה דובעה תדיהי -- תכרעמה תונוכת

 .תרושקת תכרעמ -- טלפ/טלק תודיחי -- ינוצח

 , 9 . . 0 . . . ₪68 315-8616 םיבשחמה תחפשמ

 -- ,םייטנגמ םיצבק .7- טלפ תודיחי -- טלק תודיחי -- תיזכרמה דובעה תדיחי
 .תרושקת תוריתי

 77 ₪ % 6 . 0206 -- הטאד לורטנוק יבשחמ תורדס

 = 00 הטאד לורטנוק םיבשחמה תרדס -- 6000 הטאד לורטנוק תרדס
 .תויפקה תודיחי -- 3400 תכרעמ 7-- 0

 םינותנ דובעל תכרעמ תנקתה -- ינש קלח
 הטלחהו תונגראתה : ןושאר קרפ

 90% 00 6 2% % .: יטמוטוא םינותנ דובעל תכרעמ תמקה
 א , " ₪ " 4 . . םדקומ רקס תכירע
 6 9 . : 0 . 5 2 4 .  בשחמל העצה תגצה

 7 איינע תכרעמ תלעפהב תונוכסחו תונורתי -- ינוגראה ךרעמב בשחמה תטילק

 4 תיפטכה האצוהה תוכרעה -- בשחמ תריחבב םילוקש -- הקוסעתה ףקיה תכרעה

 .סדא חכ תרשכהו הדיחיה ןוגרא

 התלעפהו תכרעמה בוציע : ינש קרפ

 תכרעמה תלעפה תאוקל םיבלש
 . . הניחב

 . | הניתבה יבלש

 תטישה ןונכת - תעצומה הטישה .תעיבקו םיכרצה תרדגה -- םייקה בצמה דומל
 .תעצומה הטישה םוכסכ הניחב יקית -- תעצומה

 . . . . +. . . . . .  בשחמל תוינכת תנכה
 2 6 . : 17000.0.  תמויקה תינוגראה תכרעמה לע תוכלשה
 , . . הבסה

 7- הבטהה לש יפוסה עוצבה -- הבסהה לש םדקומה עוצבה -- הבסהה ןונכת
 .םוכס -- הצוהה

 . . . . . . ֶפ 4 .  תכרעמ תמקהל ייפ ןונכת
 . .  םינותנ דובעל תכרעמ תלעפה

 "-- תכרעמב םינותנ תעונת לע. הוקפ -- בשחמה תלעפה 7-- םינמז חול תכירע
 .תוינכת תירפס לוהנ -- םייטנגמ ןוסחא יעצמא לע חוקפ -- תוינכת תקזחא

 . + . . . . .  התלעפה רחאל תכועמה לש שדחמ הכרעה
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 הלעפה תוכרעמו תונכת תופש : ישילש קרפ

 . . . . . . . . . . . . תונכת
 . . . . . . . . . .  בשחמה תפשב תינכת
 . . . תוילובמס תונכת תופש

. . . . . . . 

 .ורקמו תורגש -- תמגרתמה תינכתה

 תילמס הפשב תינכת תביתכל תואמגוד

 .ב תינכת 7- א תינכת
 . . " . 5 . . . . , . - תורצוי תופש

 -- 00801, תפשב תביתכל אמגוד -- 00281848 תפשב תינכת תביתכל אמגוד
 תונכתה תפש -- (226)) תוחוד ללוחמ -- 22/1 תפשב תינכת תביתכל אמגוד
 .גווזו ןוימ תוינכת 7- 7

 2 .  הלעפה תכרעמ
 םיכרצל הלעפהה תכרעמ תמאתה -- שימגו רידס לודיג -- תוירקעה תורטמה
 .חוקלה לש םינתשמה

 9 ' 9 4 ' 2 " . 360 /.מ.ב.י בשחמל הלעפהה תכרעמ
 םיתורש -- תרושקת דויצ תלעפה -- םייסיסב םיתורש -- יללכ הנבמ -- אובמ
 .תורש תוינכת 7- תונכת תופש םוגרתל תוינכת -- םיפסונ

 בשחמב סינוש םימושיי -- ישילש קלח

 יבשחמה לש ותומדל םיוק,

 . / . . .  הישעתב סדקתמ לוהנ
 .תוריכמ חוקפו רוציל יאלמ לוהנ -- יאלמה לע חוקפו םושר -- יללכ

 " הפועת תרבחב יאלמ לוהנ

 םדא תכ תלהנמב בשחמה
. . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

 . ' . . . . . . . .  םיקנבב ןוכימ
 , . . . . . . . 6 .  היריעב ידרשמ ןוכימ
 . . . . . . . . . . האופרב םיבשחמה
 9 . . םיבשחמ תשר תועצמאב בי'הרא תואישנל תוריחבה תואצות תיפצת
 . . . . , . " . " בשחמה ידי לע היצלומיס
 " 4 םילהנמ תכרדהו םיקסע קחשמ

 : , . הרישי השיגב תלעופה תכרעמ

 .תרושקת דויצ תלעפהל תואמגוד

 . . קש81 -- םיטקיורפ לש עוצב בקעמו ןונכת

 5 , . . . בשחמב םינוש םישומש

1:06 

2008 

211 

23 

207 

229 

211 

254 

205 

206 

207 

2.58 

21 

25668 

22 



3 



1 

 המדקה

 יבשחמה לש ידועי לוצינ תארקל,,

 .לארשי .מ.ב.* תרבח לש יללכה להנמה ,ןהכ דוד

 רבוג לוצינלו לארשיב םיבשחמה רפסמב הפוצר הילעל תונורחאה סינשב םידע ונא
 .תורשה תוכשל תועצמאב בשחמה יתורש לש ךלוהו

 ןיא םאו ונרובע ידמ רבגומ םיבשחמה תרידח בצק ןיא םא סר לוקב םירהרהמה שי
 םיירתסמ םיפוגו תודסומ ילהנמ לש הרקוי ימעטו הנפוא וצ י'ע בתכומ אוה
 ןמז לכב) הרבח לש יעבטה הששחמ סקלחב יאדו סינוזנ הלא םירוהרה .לארשיב
 םיבשחמב רבודמשכ ןכש לכ ,תומייק תורגסטמ רפהל תואבה תורומתל (םינמזה ןמ
 לכשה לש הינומגהה לע רגת תאירקכ רובצה יי'ע תשפתנ םתרושבש ,םיינורטקלא
 .ישונאה

 0 לש םוכסל לארשיב עיגהל םייושע ןטק בשחמ לש םיישדוח תוריכש ימד
 תלגוסמ הזכ לדוג רדסב האצוהש ,יל הארנ .חולשמ תואצוהו סכמ ללוכ -- יייל
 היאר .םיילארשי םילהנמ לצא (תומייק יאדובש) הרקויל תוסומכ תויטנ אכדל
 האור ינא הז םוחתב םיילארשי םילהנמ לש םיינינעה סהילוקשל רחא גוסמ
 ךא ךומנ ןהלש הרקויה רזחה רשא ,תורשה תוכשל לש תצרמנה ןתוחתפתהב
 .ההובג תישממה ןתלעות

 ,םיבשחמ תלעפה לש ןושארה בלשהמ רבעמ ךילהתב םייוצמ ונא ,םויכ ,לארשיב
 :הובג בלש לא ,םירפסמ ירוטו תויומכ לש הריצי תוודח לוטנו עגיימ דובעב קסועה
 .םוצעו בר אוה הלא סיבלש ינש ןיב יתוהמה ינושה .םיידועי םיאשונב קסועה ונממ
 -- תינדיה הפוקתהמ שריש תובואכ תויעב םע דדומתמ ןושארה בלשה דועב ,ןכש
 תואיצמ לש הבלב ינשה בלשה יוצמ ,ותוריהממו וקוידמ קר ןהל םסורתל לגוסמ כי'עו
 ידעלב הלועפ יעצמא םהל שמשמ בשחמהש ,םיללכושמ םייגול םילכ תלעב השדח
 .טעמכ

 ינפל ךא התיהש וז םויכ ונינפל תבצינה העידיה 'הב היעבה ןיא בוש ךכ םושמ
 רוסחמ אלא ,םילהנמה ברקב בשחמה תעדות תקמעהב ךרוצה : ירק ,תורופס םינש
 .יע.צקמ םדא חכב

 * ,םרב .רישעו בחר עדי ויקסועמ שרודה ,אילפהל בכרומ אשונ םיווהננ בשחמה יעדמ
 תדמלמ ,(!)םינוש םימושיי 3,000-מ הלעמלב םויכ םיקסוע םיבשחמש הדבועה

 בשחמה עדי תא ליתהל אוה חרכה .םיתמומ לש םצמוצמ ןיערג תרשכהב יד אלש

 .רשפאה לככ לודגו בחר סיסב ,לע

 ,תחאכ הרבחהו עבטה יעדמב םירגוב ךימסהל ןמז ךרואל ונמצעל תושרהל לכונ אל

 ךימסהל סויכ ןוינכטה תעדב הלעי אלש םשכ ,בשחמב ,תוחפל ,תיסיסב העידי אלל

 .הקיטמיתמה תודוטיב יוצמ וניאש סדנהמ

 ו ]
 ו
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 רשא לכו יד וניא יעוצקמ םדא חכ תרשכה לש הז חטשב םויכ םישוע ונאש המ לכ

 הז אשונב הנידמה ריכת םא אלא ,קיפסמ אוה םא קפס -- תושעל םידמוע ונא

 .הנושאר הגרדממ תופידע לעבכ

 .המדיקה תבכר תא ץימחהל לולע היגולונכטה ןורק לע תולעל רחאמה ,חכשנ לב

 יפנעוצקמ םדא חכ תרשכהב םידעיו תומישמ,,

 תיובעה הטיסרבינואה ,הנידמה יעדמל גוחה שאר ,רורד לאקזחי 'פורפ

 .םילשוריב

 -חמב שומשה תויורשפא רבדב העדותה תרבוגו תכלוה לארשיב להנימה יגוח ברקב

 תקזחב רתוי הקלחב הניה וז העדותש הארנ סלוא .בלושמ םינותנ דובעבו םיבש

 דובעו םיבשחמב תונופצה תויורשפאה תרכה לש האצות רשאמ ,הנפוא רחא הציר

 .להנימה יכילהת רופישל בלושמ םינותנ

 דחאל םורגל םיטונ בלושמה םינותנה דובעו םיבשחמה יאשונב שממ לש עדי רסוח

 דמה ,י'סיינורטקלא תוחתומ'' לש םתלוכיב רתי ןומאו ידמ יטסימ סחי (א) : םינשמ

 קרו ךא בלושמ םינותנ דובעו םיבשחמב תוארל היטנ (ב) וא ; ששחו הדרח םיוול

 .תינדי הדובעב סויכ םיעצובמה תולועפו םיכילהת לש רתוי ריהמ עוציבל ילכ

 ,ההובג היצקיטסיפוס תמרב .עדיהמ תוקוחרו רסטחב תוקול תחאכ הלא תושיג יתש

 םע דחי .להנימב בלושמ םינותנ דובעו םיבשחמב שומשה לש היצזימיטפואל שורדה

 -חמב ילמיטפוא אל שומיש םגש הוקתל דוסי שיו ,ןוכנה ןוויכב תומדקתה שי ,תאז

 םורתיו להנימה תולועפב רופישל רצקה חווטב ומע איבי ,בלושמ םינותנ דובעו םיבש

 שומשה לש היצזימיטפואל תוינויחה תושיגהו עדיה תיתשת תריציל ךוראה חווטב

 םיצמאמ בייחמ הז רבד םלוא .ילארשיה להנימב בלושמ םינותנ דובעבו םיבשחמב

 גאודי ףוג ףא ןיא םויהש ,ההובג המרב יעוצקמ םדא חוכ תרשכהב דחוימב סינווכמ

 .םהל
0/3 

 חפמה תשגרה ףירחתו ךלת םיבשחמב שומישב תיצולח המרל עיגנ רשאכש תופצל שי

 ,םיאפור ,ןובשח-יאור ןוגכ ,םיבשהמ ידי לע השעת םתדובעמ קלחש עוצקמ ישנא לש

 דיתעל תנווכמ הרשכה ןתמב אוה ןוכנה ןורתפה .'דכו סירומ ,םיסדנהמ ,ןיד-יכרוע

 תוכרעמב בוליש ידכ ךות םדיקפת ןכות יוניש תארקל םתנכהו הלא עוצקמ ילעבל
 בשחמ ןיאש  ,"הריצי,,ו יילוקיש,,ב ךורכ היהי םדיקפת רקיע רשאכ ,הנוכמ-םדא

 -זומש יפכ ,ונלצא 'חנזומה תיכוניחו תיתרבח תוינידמל ףוחד אשונ והז .םהל לוכי

 -יגולונכטזיעדמה החותיפו לארשי תנידמ עודימב תוכורכה תורחא תובר תויעב תוחנ

 : .יכוניח
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 ייבשחמה חכונל היציאוטניאו הבישח לע,

 ; עדמה לש היפוסוליפו הקיגולל 'פורפ -- ללה-רב עשוהי 'פורפ

 ; תיגולואיב הימיכל 'פורפ -- ץיבוביל והיעשי 'פורפ

 . ן הנידמה עדמל גוחה שאר -- רורד לאקזחי 'פורפ

 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה -

 : ללה-רב 'י !פורפ

 ,םיעדוי ונא ןיא -- םדאה לש לוקשהו הבישחה רשכ תא תנייפאמה תלוכיה תא
 -ואית םיגשומ לע הטילשה איה וז תלוכי .בשחמל תונקהל דציכ ,ועמשמכ וטושפ
 .םייטר

 היעב רותפל וא עיוכהל םיאב ,םלכשב םישמתשמה ,םירגובמ םדא ינב רשאכ
 ןהש ,עקר תועידי -- היעבה לע םילבקמ םהש םינותנל ףסונב -- םהל שי ,תמיוסמ
 תעדה לוקש לש תלוכיה תא םג םהל שי .היעב התואל תרחא וא וז הרוצב תויטנבלר

 לש ןורכזה ךותב םעפ יא ןטחאל היהי רשפאש ראתל השק .תויטנבלרה תדימ לע
 -- לבא .ירשפא הז תינורקע הניחבמ יכ םא ; תאזה היצמרופניאה לכ תא בשחמה
 אצממ .לכ וא -- שממ לש תינכת לכ האצמנ אל םויה דע ,תערכמה הדוקנה יהוזו
 לכ ךותמ ,יטנבלר והמ עובקל דציכ (א) : בשחמל האריש -- הז תארקל ליבויש
 -שהל יאדכ המב (ב)-ו ; תמייוסמ היעב רותפל ידכ ,הב דיוצמ אוהש היצמרופניאה
 רמוחב שפחל ןכיהו -- תויגול תונקסמ איצוהל רבדה שוריפ שמתשהלו -- שמת
 .טלחומ ספא אוה הז ןינעב יוכיסה .הלאשנש הלאשל הרישי הבושת ,ולצא ןסחואמה

 -- ידעלבו עירכמ דיקפת רתונ בשחמה לש הרידאה ותלוכי תורמלש ןכ סא ,הארנ
 -אלמ רוצי םסושש תולוכי ינימ לכ ונל הנקמ הז רשוכ .םדאה לש הבישחה רשוכל

 בשחמ דגנכ לוקש חומה לש ילארוטקורטסה הנבמה .סהב ןחינ וניא רחא יתוכ

 .תויעב ינימ לכ ןורתפל תוינכת לש רידא רפסמ ליכמה סוצע

 סוחתב לובג תגשה ינפמ שושחל ול ןיאש יל הארנ ,םדאה לש הריציה רשוכל רשא

 סניאש םישדה סיגשומ תריצי ,תושדח תוכרעמ תאצמה ושוריפ הריציה רשוכ .הז

 ,אוה ונלש הריציה רשוכ .םינשי םיבצמ לש ''תויצאיסוסיב/ אל ףאו תויצניבמוק

 16 46( 0[ : ורפסב רלטסק רותרא ראתמש הממ ךבוסמ רתוי הברה רבד ,יתעדל

 הארנ אל םדוקמש םירבד ינש ןיב רשקה יוליג -- רמולכ ,י'היצאיסוסיב''כ 06010

 םיעדוי ונא ןיא ,תושדח תוירואית רוציל ונל שיש וזה תלוכיה תא .םהיניב רשק סוש

 תורמל  .ינורטקלא בשחמ הב דייצלו התוא תנכתל דציכ ,הז עגרב ,םינפ סושב

 ,י'תיתוכאלמ היצמרופניא" בשחמל תונקהל םירוצעמ לכ ןיא תינורקע ה*חבמש

 םג שי .ול היוארה תולשבה תדימל עיגה אל הז םוחתש ינפמ ,רבד ךכמ עבונ אל

 .תושדח תויעדמ תורות תמאלו קודבל בשחמה תלוכי לש הכרעהב המזגה
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 הריציה רשוכל תודות תרמשנ בשתמה לע םדאה לש ותונוילעש רמול ןכ סא ןתינ

 .בשחמל וקינעהל דציכ ,העידי אל -- רקעבו תינכט תורשפא אל ונל ןיאו ,םדאל שיש

 :ץיבוביל ': 'פורפ

 שיש החנהה לע תתשומ בשחמה י''ע ומוקמ שוביכ יפמ םדאה לש דחפהש המוד

 היהי אל םא סלוא .המצעלשכ הדובעל ךרע שיו םדאה לש ותדובעב יסנירטניא ךירצ

 -- בשחמה תדובעב אלא ,ותדובע ילב וקפוסי םדאה יכרצש רחאמ ,הדובעב ךרוצ

 הריציה םוחתב לובג תגשה ינפמ םדאה לש ששחל רשאב .דובעל םעט םג היהי אל

 .בשחמה י''ע הערכהל םיעתינ םניאש םירבד שיש ךשמֶהב ריהבא --

 היצזילמרופל תונתינה תולאש ,תומיוסמ תולאש לע תונעל בשחמה לש ותלוכי לובג

 יהוז -- תומיוסמ תולאש לע לאשנ תויהל ותלכי לובג וליאו ,תינכט היעב יהוז --

 לש ועבצ והמ הלאשב ''תיביטקיבוא'' עירכהל לוכי בשחמה : לשמל .תינורקע היעב

 .שובלה ןמ רזחומה רואה לג ךרוא לש הקידבה תואצות לע וכמתסהב ,םיוסמ דגב

 יניעב ןח אצומ .א .ז -- הפי אוה הז עבצ לעב שובל סאה : הלאשה לאשת סא ךא

 לכויש (בשחמ ןיא אליממו) בושיח ןיאו הדידמ ןיא -- תקולחמ לופית הבו ,והשימ

 .םהיניב עירכהל

 לטני אמש שושחל ול ןיאו ,םדאה ידיב ,ןכ םא ,ראשנ הערכההו הכרעהה דיקפת

 .ונממ הז דיקפת

 בשחמה .עירכהלו הטלחה לבקל חרכההמ םדאה תא ררחשמ וניא סג בשחמה

 ,וינפל םיכורע םינותנה תא אוצמל םדאל עיסמ אוה ;דבלב רזע רישכמ שמשמ

 ,טופיש שורד םינותנה ןיב הערכה םשל .עירכהלו רוחבל לוכי אוה םהיפ לע רשא

 ; דאמ תומזגומ בשחמב םילותש תווקתהש בשוח ינא .היצזילמרופל ןתינ ונניא הזו

 הבש תולקה ,אברדא .בושיחהמ אלא הבישחה ןמ םדאה תא ררחשמ וניא אוה

 תבייחמ וליפאו ,תפסונ הבישחל תתפ תחתופ םיבושיח עצבל בשחמה רשפאמ

 | .תפסונ הבישח

 רשפא יאש תולאש שי .לבגומ אוה תונעל בשחמה לגוסמ ןהילעש תויעבה סוהת

 זאמכ ,הלא תולאשב הערכההו ,היצזילמרופל תונתינ ןניאש ינפמ ,בשחמל ןגיצהל

 -- :לשמל .םדאה לש תויכרעה-תויתמגמה-תוינוצרה ויתוערכהמ תעבונ ,דימתמו

 תוצראמ המיאתמ המדא ךכ םשל איבתו ,םיזופת הצראב לדגל טילחת דנלסיא סא

 ,תולקב בשחל בשהמה לכוי -- המיאּתמ הרואתו תויקנע תוממח םיקת ,םורדה

 היהיש םיזופתה ריחמ תא ,םיוסמ תונכת ךמט לעו ,הלאה םיינכטה םינותנה יייפע

 לדגל טילחת דנלסיא םא הזב ערכוה אל ,ןכ יפ לע ףא .םימולהיה ריחמכ טעמכ

 היהיש ישפנה קופיסה איה דנלסיא יטילש יבגל תויאדכהש ןכתי .אל וא ,םיזופת

 צקל םינכומ םה וז הרטמ תמשגה םשלו ,םיזופת ןאוציכ םלועב םתעפוהמ סהל

 לודיג וא ההובג םייח תמר -- ףידע המ הטלחהה .םיילאיצוס םיתוריש יביצקתב

 .דבלב םדאל הרומשו ,בשחמה ידצ.לע תערכומ תויהל הלוכי הנניא -- םיזופת
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 : רורד '! 'פורפ

 םיכרעה תעיבק ,תוטלחה תלבקב ישממ סרוג תווהל ולדחי אל היציאוטניאו שוחינ
 תעיבק ,תושדח תוביטנרטלא תאצמה ,םיללקושמו םיילועפית םידעיל םמוגרתו
 קפוא-ךותיח-יוקו תועיצב תולובג םוחית ,תויעב חוסינ ,תויביטקיבוס תויורבתסה
 םינפ םושב םויכ ראתל ןיא ןרקיעבש תוטלחה תלבק יבלשב םידחא קר הלא --
 םיבלש תרבעה םעש יל המדנ : הזמ רתוי .םיבשחמ יכילהתל ןתרמה תא ןפואו
 רתוי ישפוחו רתוי יונפ ישונאה חומה היהי ,םיבשחמל הטלחהה יכילהתמ םידחא
 ךכבו ,י'תיטסיריוה תריצי'' תודוטי םהב שיש הטלחהה לש סיבלש םתואב קוסעל
 .'תורצוי תוטלחה'' ףאו ''תונובנ תוטלחה'' ארקנש המ יובירל יוכטה רבגי

 -לחהב יטננימוד דיקפת ישונאה חומל רמשנ ןיעל הארנה דיתעב תוחפלש יל הארנ
 רשפאי יעיברהו ישילשה רודהמ םיבשחמב םדקתמהו בחרה שומשה .תובכרומ תוט
 חומה לש לופונומ םיראשנה הטלחה יבלש סתואו הדמב ,רתוי תונובנ תוטלחה
 ישונאה חומה ידי לע םיעבקנה הטלחהה יבלשו הדמב ; הנובנ הרוצב ושעי ישונאה
 תדימ תא ריבגהל םירחאה םיבלשב םיבשתמב שומשה לולע -- םינובנ יתלב ויהי
 ילכ תכרעמ ליעפי בשחמו הדמב ,לשמל .תוילטפ תוטלחהל םורגלו הנובתה-יא
 תוטרופמ תולועפ עצבל בשחמה לולע -- תויחנהב יוקיל שיו ,תויחנה יפל קשנ
 .ןהלש תוידרוסבאב דימ ריכמ היה םדא לכש ,תויחנה ןתואמ תועבונה

 תוקקדזה סע דחי ,המצוע יבר םיבשחמו םינובנ סדא ינב ןיב יטויבמיס ןיעמ בוליש
 ןומט הלאב -- [קס5וווע6 ת600800006) תיבויחה תורתוימה גוסמ ןוחטב ינונגנמל
 גשומהש הז רשקהב שיגדהל דוע יוארה ןמ .''תונובני' תוטלחה רופישל יוכיסה ברימ

 -רעה תוירסומל רשאב .י'סינותנ םיכרע לש םתגשה תניחבמ ליעיייל טחיתמ ''ןובני'

 אלו םורתל םיבשחמ לש םחוכב ןיא -- תוירטומו תונוכנ תוטלחה תחטבהו םיכ

 -האה שוטשט לש הנכסה תא וכותב ןפוצ םיבשחמב ברה שומשהו םג ןכתי .םולכ

 .רתויב רהזהל שי ךכמו ,תוטלחהל םיארחאה םדאה ינב לש תירטומה תויר





| 

 אובמ

 םינותנ דובעל תוכרעמ תוחתפתה 9

 -יהל תוביח םיפסכו הישעת ,רחסמב םינוש הלועפ יתטשב להנימה תוטלחה
 תחקל שי ןוכנה ןמזב הנוכנ הטלחה תלבק םשל .םיילמיסקמ קוידבו תוריהמב תושע
 ,הילע םיעיפשמו הנודנה תיקסעה תכרעמב םיפתתשמה םימָרוגה לכ תא" ןובשחב
 .תושורדה תונקסמה תא םהמ קיסהלו תוריהמב- םחתנל

 תומכ לכעל רתויו רתוי השק היה סנווגו םימרוגה תומכב .טוצעה לודיגה םע =
 תוטלחהה תלבק םשל שורדה עדימה תא לבקל ידכ החתנלו הדבעל ,םינותנ לש וז
 שיש היה הארנ ,היצמרופניא יטרפ לש המוצע תומכ לע טלתשהל תנמ-לע .תויוצרה
 ידבוע רפסמב הלולתה הילעה סלוא .םדא-חכב ידרשמה ןונגנמה תא רבגתל ךרוצ

 .יוצרה ןורתפה תא .איבהל הלכי אל ןונגנמה

 לע רבגתהל רקחמ תודסומו םיפסכ ינונגנמ ,תופנע הישעת תורבח לש ןנוצר

 ילכ חותפל איבה ךשוממ ינדי למעב ךרוצה ללגב סרגנש סהיתויעב ןורתפב בוכעה

 ןיידע .םינותנ דובעל תוכרעמה סה ולא רזע ילכ .רתוי םיקיודמו רתוי םיריהמ רזע

 -ולגה תלוכיהו תוליעיה ,קוידה ,תוריהמה ףא לע יכ ; טלחומו יפוס ןורתפ הז ןיא

 -חהו וטופיש רשוכל ףילחת ןיא .םתוא ןווכמה םדאל דבלב רזע ילכ סה ,םהב םימ

 .ותנווכה יפל לעופו ויפכ ריצי אוה ילכה םג יכ ,םדאה לש ותטל

 היולת ןהב םישמתשמל תתל תולגוסמ םינותנ דובעל תוכרעמהש הרומתה

 תוכרעמה לש םלוסה שארב .תכרעמה תא םיביכרמה םילכה לש תינכטה המרב

 תא המידק ודיעצה רשא םיינורטקלאה םיבשחמה תוכרעמ תואצמנ םינותנ דובעל

 סיחטשב הרקבו חוקפ ,ןונכת ,תוליעי רתוי גישהל ורזעו ינכטהו יעדמה לוהנה

 -שתו םדא-חכ סושיר ,יאלמה לע חוקיפו הקפסה תוכרעמ לוהינ : םינווגמו םיבר

 -עת םיכילהת לע חוקיפ ,הקוזחת תוכרעמ תנכה ,םייפסכ-תונובשח לוהינ ,םימול

 םג ןמוקמ תא תושפות ולא תוכרעמ ,םינוש םייטסיטטס םינותנ דובעו םייתייש

 ,םינוש םייעדמ םירקחמ : ןוגכ דאמ דע תנווגמ םיאשונ תשרבו םירחא םיחטשב

 רחא בקעמ דעו תויטקט תויוכרעהו המחלמ יקחשמ ,ריווא-גזמ יוזח ,םיעוציב רקח

 .םיניול
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 סינותנ דובע והמ

 -כותמ תולועפ לש הרדס רואתל שמשמה רתויב בחרנ גשומ ונה םינותנ דובע

 תכיפה :היהת רתוי הרצק הרדגה .תשרדנ האצות גישהל ידכב םינותנ לע תוננ

 .עדימל םינותנ

 תועמשמ תולעב תויהל תויושעש תומיוסמ תודבועל יוטב םה (ע4/0) םינותנה

 -יב תוכיישה תעיבקו תונוש תורוצב ולא תודבוע לש ןפורצ .ןתוא לבקמל תישומש

 ע4/0-) סינותנה-דובע תלועפ תא הווהמ ,ופסאנש תומדוק תודבוע ןיבל ןהינ

 .(18[סזוטווסא) עדימה -- האצותה תא תנתונה (2ז06655זמ8

 הרטמהש ןויכמ .םינותנה ךותמ תעמתשמה העידיה אוה עדימהש ךכמ עבונ

 םינותנהש ירה ,םינוש םיאשונב תוטלחה תלבק םשל תועידי ףוסא איה תיפוסה

 זשרדנה ןמזב תוריהמב סישגומו םיקיודמ ,םיאשונ סתואל םייטנוולר תויהל םיבייח

 גרדל םינותנ תויהל לוכי דחא ילהנמ גרדל עדימ הוהמה רמוחש ןייצל שי

 משמה קנבב חוקל לש ונובשחב תויפסכה תועונתה תא חקנ ךכל אמגודכ .רחא

 קנבה להנמ רובע ; חוקלה רובע עדימה והז .ןובשחה תרתי תעידיל םסינותנכ תוש

 1 . .קנבה ןזאמ תעידיל םינותנ תורתיה לכ תווהמ

 םינותנ דובעב םיבלשה

 : םיירקיע םיבלש השלשמ בכרומ םינותנ דובע ךילהת

 ן סתטילקו דובעה תכרעמל םינותנ תמרזה .א

 ; םינותנ דובע * .ב

 .(עדימ) שורדה טלפה תקפה | .ג

 םיספדומ םיכמסמו סיחוד

 םירומש םינותנ
 םדוק דובעמ

 רזוח דובעל סינותנ

 םיבקונמ םיסיטרכ םיבקונמ םיסיטרכ

 הנזה סינותנ דובע הקפה

-=* 
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 .םתטילקו דובעה תכרעמל םינותנ תמרזה

 טפוט -- : ןוגכ  ,םינוש רוקמ יכמסממ םיפסאנ תכרעמל םינזומה סינותנה

 יטרפ תא אפורה םשור וב ספוט וא הדובע תועש םושיר ספוט ,ןסחממ האצוה

 רוקמה יכמסממ םתרבעה תבייחמ תכרעמל םינותנה תנזה .הלוחה לש הלחמה

 סיטרכה םה םיינושארה טלקה יעצמא .דובעה תכרעמל תנבומה טלק תרוצל

 תטישב) דחוימב םיבותכ וא םיספדומ םיכמסמ ןכו בקונמה ריינה טרס ,בקונמה

 ו .(תיטנגמה האירקה תטישבו תיטפואה האיירקה

 -השכ .גישהל ןתינש לככ םינמיהמ תויהל םיבייח תכרעמל םינזומה םינותנה

 לכ יכ רתוי ההובג םתונמיהמ תדימ ,םמצע רוקמה יכמסממ םילבקתמ םינותנ

 הביסמ .תואיגשל רוקמ אוה תינדי הרוצב ךמסמל ךמסממ םסינותנ תרבעהב לופיט

 .יטפואה םיכמסמה ארוק ומכ ,רוקמ יכמסמ תטילקל םינקתמה וחתופ וז

 םיסיטרכל םתרמה יגפל רוקמה יכמסמ לש תינוציחה תרוקבה תכרעמל ףסונב

 : תואבה תוקידבה טלקה בלשב תוכרענ ,םיבקונמ םיטרס וא

 1 םאולמב ולבקתנ םינותנה סאה -- תומילש .א

 לכ תויהל םיבייח םידבוע תורוכשמ בושיתחל םישמשמה םיסיטרכב : אמגוד

 דבוע דבע הב הקלחמה רפסמ לשמל ,םינותנה דחא רסח סא .בושיחל םסינותנה

 .תרוכשמה ול בשוחת אל ,םיוסמ

 2 .םיעובק םיגשומל םינותנה תמאתה -- תוריבסט .ב

 רמולכ ריבס תויהל ךירצ ךיראת .תויתוא לולכיש רוסא ירפסמ ןותנ : אמגוד

 .שדוחב סוי 31 ,םישדח 12 תרגסמב

 .ת:תוהמ הניחבמ הזל הז םינוש סינותנ תמאתה -- המאתה | .ג

 -שמ טוריפ תא םיללוכ לעפמב הקלחמב תורוכשמה ימולשת תונוילג : אמגוד ,

 המאתהה תקדבנ הטילקה תעב .יללכה תורוכשמה סוכסו םידבועה תורוכ

 .יללכה םוכסל (תורוכשמה) םייקלחה םימוכסה לש תיפסכה

 .תמלשומ תרוקב הטילקה בלשב חיטבהל רשפא יא הקידב תולועפ לכב ומכ
 לבא ,ידמ רחואמ םנמא:אוה הז בלש .םינותנה דובע בלשב השעי תרוקבה ךשמה
 .וב אלא תואיגש לש םיוסמ גוס רתאל תורשפא ןיא םיתעל

 םתריסמ ינפל םסנוימו םינותנה תכירע אוה הטילקב ןורחאה בלשה -- הכירע \
 ;דובעל

 .םינותנה דובע

 : ןהש תונוש תולועפ ללוכ םינותנה דובע
 .א

 .ב
 '; תוכבוסמו תוטושפ תויטמתירא תולועפ
 -שהה רחאל הנקסמה בלש והז .יתומכ ןוירטירק לע תססובמה הטלחה תלבק
 ; עובק ןותנ לא אוהש לכ בושיח תואצות לש האו
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 בשחמל םסינותנ תנזחו םושיול םיעצמא
, % - 3 

 .בשחמל תורישי םינזומה רוקמ וכמסמ םה תיטנגמ האירקל ךמסמהו תיטפוא הֶאירקל ךמסמח
 תדחוימ הלועפב רוקמה יכמסממ ונכוה בקונמה ריינה טרסו וטנגמה טרסה ,בקונמה סיִטְרְכה

 תונוכמב יתוזח סושו לש יוול רצומ בקונמהח טרסהו סיטרכה סיוהמ סותעל .(יטנגמ סושיר וא ָבוקנ)
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 תמדוק הפוקתמ סינותנ לולכמ ךמס לע הדיתע תוחתפתה יוזחו תונקסמ תקסה | .ג

 .(יטסיטטסה בושיחה טנמלא סנכנ ןאכ)

 תיטבהל ולא תולועפ תמגמ .תונוש תרוקיב תולועפ ללוכ םינותנ דובע בלש

 תא החדתש וזכ הרוצב לועפלו ,דבעל םידמועש םינותנ לש םתונמיהמ קפט לכ לעמ

 .רחא תוליעפ בלשב האיגשה ןוקית תא רשפאת תוחפל וא יוגשה ןותנה

 .טלפה =

 -נה דובע ידכ ךות תולבקתמה תואצותה תא קפסל תּדעוימ טלפה תכרעמ

 הרוצב רוסמל שי ולא תואצות .אוהש לכ יטסיטטס חותינ וא ךמסמ ,ח''וד : סינות

 תעיבקל תדחוימ תובישח תעדונ ןכלו ,ןהילבקמ ידי לע שומישלו הנבהל תנתינה

 דובעה בלשש הרואכל הארנ יכ סא .וז הרטמ תגשהל תכרעמה ןווכלו שורדה טלפה

 תלבק איה תכרעמה תמקה תרטמש ךכמ םלעתהל ןיא ,תוליעפה יבלשב יזכרמ אוה

 .הרטמה תגשהל יעצמא קר אוהש ,םינותנה דובע אלו טלפה

 ךילהתל םישמשמה דובע ,יכילהת לש תואצותה יונכל םג שמשמ י'טלפיי גשומה "

 סיבקונמ םיסיטרכ וא םייטנגמ ןוסחא יעצמא לע לבקתמ טלפה .בשחמב רזוח

 יג שק כ < .םירזוח דובע יכילהתב ''אורק'יל לוכי בשהמהש
, 1 . . 

 םינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ יהמ

 םיבלשהו תולועפה לכ תא הכותב תבלשמ םינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ

 -עבה לע תונעל הכירצ תכרעמה .םינותנ דובע לש המישמה תא עצבל ידכ םישרדנה

 לידגהל איה המגמה רשאפ ,תילמינימ תינדי הרזעב ןוכימ י''ע םינותנ דובע לש תוי

 לש תונוש תוגרד ןנשיש ,ןכ םא רורב .תינדי הדובעל הנוכמ תדובע ןיב סחיה תא

 זכרמב דמועה דויצה תוהמ לע תוססובמה םינותנ דובעל תוכרעמב היצמוטוא

 תוידרשמ תונוכמ לש תכרעמ תמייק .י'תיטמוטוא'' ראותה-תא הל הנקמו תכרעמה

 בלש .בקונמה טיטרכה תטישב םינותנ דובעל רתוי תללכושמ תכרעמו ח''הנהל

 ,בשחמה דמוע הזכרמבש םינותנ דובע תכרעמ תלעפה י''ע גשוה רתוי הובג היצמוטוא

 .תכרעמב דיחיה םינותנה דבעמכ

 -ובעה לכ תא עצבל הלוכי ,דויצהו גוסה לדבה אלל ,םינותנ דובעל תכרעמ לכ

 סינותנ תמרזה סיחיטבמה םימיאתמ םילהונ ולעפויש יאנתב הילע תלטומה הד .\

 טלפה) תכרעמה תרשל הכירצ ןתוא תורטמה הנעבקתו שורדה ןמזב (טלק) םינוכנ
 ךכמ האצותכו עוצבה רשוכל סחיב םייתוהמ םילדבה שיש תאז םע רורב .(שורדה
 .תכרעמ לכ ינפב ביצהל רשפאש תושירדל םג

 -קלא בשחמ לע תססובמה םינותנ דובע תכרעמ לש בכרהה תא ראתנ ךשמהב

 .םינושה םיביכרמה תובישח לע דומענו ינורט



 רו רו.יוויווו..צוק וו ו..ווויווווייו וורו דווי "ומ .'ווועיעל-

/- 
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 ? חומ וא -- בושיח תנוכמ = -

 .בצמ ידיל עיגהו הב שד לֶאושהש רחאל :אלא הז ןיא וזכ הלאש תגצומ רשֶאכ

 .םניא הלא םירוביד 1 ייינורטקלא-חומי' םדאה הנב תמאב ילואו : לאוש אוה וב

 תומ ןיבל בשחמ ךיב היגולנאה יכ םא ,העטומו ריהז יתלב חוניממ רתוי הברה

 לש תובושהה ויתונוכתמ תחא תא םילצנמ ונא .שממ לש היגולנא איה ישונא

 תונותנה תוביטנרטלאה תחאב רוחבל הטלחה ידיל רצק ןמזב עיגהל :בשחמה

 לוקיש ,הבישחה ךרדל וז הלועפ תומדל לק .הב רחבש ךרדל סאתהב לועפלו ,ול

 .חומ הז ןיא ןיידע סלוא םדא חומ לש הטלחהו

 ךמס-לע דיתעב הלועפל סחיב תוטלחה תכרעממ הנוזינ בשחמה לש ותלועפ

 יפ-לע ןכ םא לעופ בשחמה .ןנכתמה יי'ע ועצוב רשא םייתטיש הבשתמו ןויע ,רקחמ

 םאתהב הרקמ לכב םיירשפאה הלועפה יכרד לכ תא תללוכ וז תינכת .הנותנ תינכת

 : םדאל רזע רישכמכ קר ןאכ שמשמ בשחמהו ,היננכתמ לש םתעיבקו םתטלחהל

 ןוידל רשקהב .תוארוה יפל לעופו ול םינזומה םינותנה יפל םיאנתה תא ררוב אוה

 :הרימאה י''ע.בורל רתפנה אשונב (א. זע:6מַשץ) רניוו לש וירביז תא תולעהל רשפא הז

 דימת יכ ,עצבל ורויש תיניערג המחלמ יי'ע האושל איבהל םילוכי םניא םיבשחמי'

 :.בושיחה תוריהמ -- תקדצומה הנעטב וז העד ךירפמ רניוו .''םתלועפ קיספהל לכונ

 * תינכתה תא םעצבב םיבשחמה תלועפ תא השורדה תוריהמב קיספהל לֶכונ אל ונא

 תואמגוד ריכזהל רשפא ךכל רשקהב .הלא תומחלמ עונמל ידכ ,עצבל םהל ונירוהש

 תלועפ לש תויטמוטואה תא .שיגדהל ידכ י'ססוקה תילושי' וא ''גרפמ סלוגה'' ןוגכ

 ּ | 0/9 .םיבשחמה

 םירומ ונחנאש ונבשחש המ אלו ,עצבל ול הרונש המ קוידב עצבי בשחמ

 תינכת לבק סא ,םיליט רוגישל הארוה ןתממ ומצע תא רוצעי אל ךכיפל .עצבל ול

 רוצעי אל םג אוה .תרתא התיה ןנכתמה תנווכ םא וליפא ,ךכ לועפל ול סורגתש

 לובסי אל םגו ''ז הזוכ קשנ סע לועפל אלש יוארה ןמ הז ןיא םאה'' תינש לוקשיו

 : רניוו לש ונושלב .םייק היהיש ןמז לכ תאז ''רוכז''ל לכוי יכ םא ,ןופצמ תופיקנמ

 אצמנ ,וז הלמב םינווכתמ ונא המל קוידב םיעדוי ונניאו ןוחצנ םישקבמ ונאשכי'

 0עפ6זו61זס5, 0101 6 סומא : רפסה ךותמ) .''ונתלד לע םיקפדתמ םידשה תא

 וסגווסו זמ [[6 תנמוב] 6 [!ו6 100/וז6, א. ץעוטה6ז), 2711010 1962).



 3 : .. אממ -

 סדאה לש עוציבה ךרדמ הנוש בשחמה לש עוציבה ךרד

 סדא לש וחומ כ

 תעד תחסה ללגב ,ינוניב 5

 תויטסו

 היעב תרתפנ בשחמה תרזעבש הדבועה תא שיחמהל האבש בושח תמגוד ןלהל

 תולוניפה יובר לע הפחמ עוצבה תוריהמ .תובר תוטּושפ תולועפ עוצב יי'ע םיבלשב
 לש ₪0 ל

 .'-  .תולועפ רפסמב ךוסחל.ידכ בושח תוקינכט חתפ .סדאהש דועב

 2% . , -- 4 ל

 1977 יורסה 7 * 16 ש 122% תועבה :שווש תאצוה
 (תחא תיאמ לש קויד) : סדאה לש עוצב ךרד יא

₪ 
% 126 = 2 : 

26 :1 
1-7 

500 :2 
64 

5600 :2 
+4 

116 

 תטישה .(םיווטה תוטיש) שרושה תאיצמל תודחא תוטיש .תומייק בשחמב .ב

 םירפסמ רוטמ םיוסמ רפסמ תאיצמ י''ע שרושה תלבק איה רתויב הטושפה .

 תבורק היהת וא הוושת רשא האצות ונל ןתי תיעובר הקזחב ותוא הלענ םאש

 םירפסמ לש הוט .הסננ הליחתב : ונרחבש רפסמה לא (הרחבנש קויד תדמ דע)

 ךכו ינורשע רבש דחא :לכל ףיסונ כ''חא .שורדה סוחתה תא אצמנש דע םימלש -
 .השורדה קוידה תדימ דע ךישמנ



- 

 ףכז לוז קרו 7 וקיסכחתהרַחַפ- 7

9 

 יחד 5 2 הרקמה

 : עוצבה יבלש

1 

2 

3 

64 
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+*. 

 -פהש םירפסמ רוט לש תיעוברה הקזחה תא בשחנ םוחתה תא רתאל ידכ

 םדקומ ונתוא ברקת וזה הריחבה .אוהש לכ שרפה רוחבל לכונ) 5 ושר

 .(לוצרה סוחתה לא רתוי

11 

5 = 55 

0 = 105 
- 

5 = 155 

 1 .15-ל 10 ןיב אוה סוחתה

 : 1 לש םישרפהב תויעוברה תוקזחה תא בוש בשחנ

1 = 117 . 
9" << 

124 

9 = 135 

 ' .11 אוה .שרושה .לש סלשה קלחה רמולכ .12-ל 11 ןיב אוה סוחתה

 תרדס לש. תויעוברה .תוקזחה תא בשחנ ינורשעה קלחה תא בשחל ידכ

 0% 27 .0.1 לש םישרפהב 12 דע 11-מ םירפסמ

11:11 = 1 
11.25 -- 4 

-< 

11.35 = 9 

 .11.3-ל 11.2 ןיב אוה םוחתה'

 הז סוחתב םיעוברה תא בוש בשחל ונילע תויאמ לש קוידל עיגהל ידכ

 : תויאמ לש םישרפהב

11.20: = 4 0/0 
11.21 = 6 
11.22 = 8 

- . . 

ּ 1. = 1 

 | י : חאצותה
 -טמה לש תוקזחה סוחתב אצמנ שרוש איצוהל .ונרחב ונממש 126 רפסמה
 0.01 לש קויד לעב ,11,25 ןטקה .רפסמה תא רחבנ .11.23-ו 11.22 םירפ

 . 1126 רפסמה לש שרושה תא אטבמכ
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 : ןושאר קרפ

 בשחמ אלל סינותנ דובעל סיעצמא
 0 ב "0 ודה 6 ל . ירש יז ויו <

 םינותנ דובעל םיעצמא תוחתפתה

 יעצמאכ תוארל לכונ .דאמ דע תנווגמ םינותנ דובעלו םושרל םיעצמאה תמישר

 תוחול לע תומישרב שומיש אוה רתוי סדקתמ בלש .ונורכזו םסדאה חומ תא ןושאר

 אל טלוא םינותנ תנסחאל סיעצמאב סדאה רזענ ןאכ דע .ריינ לעו סיסוריפפ ,סרח

 .םמצע םינותנה דובעב +מצע לע לקה

 ולכי התרועבש ,הינובשח היה ומצע םינותנ דובע תרזעל אבש ןושארה ילכה

 -מאב .(רוסחו רובח) דבלב ןובשחה תולועפ יתש תא עצבל ,םינש ףלא ינפל ,םיניסה

 הנטקה םג אולו הלועפ לכ ; הלעפהב ףמאמ הברה עיקשהל םדאה ץלאנ הז יעצ

 ונורכז חכמ אלא הלועפ לע רוזחל היה לוכי אל אוה .ותוברעתה תא השרד  רתויב 3!

 לביקש טרפ לכו רסמש ןותנ לכ .ליעפמה לש ותלועפ בצקלי לבגוה הלועפה בצקו

 תולבגמה ףרח סלוא .םינותנ ןסחאל תורשפא ןיא הינובשחל כ דרפנ םושיר ובייח

 -שחה התווה ,רתוי תורחואמ םינשב וחתופש םיעצמאב ודרש ןיידע ןקלתש ,ולאה

 הז .הידעלב בושיח תמועל חונו ריהמ היה הב בושיחהו םדקתמ רוע .ילכ הינוב

 הינובשחה

 .בושיחה ,תונוכמ ןמל ,תונוש תוידרשמ תונוכמ וחתופ הרשע- עבשה האמהמ לחה

 .% תולעב רתוי תוריהמ תוילמשח בושיח תונוכמל דעו ןורכז אלל תוטושפה ל

 *הליקמה הרוצב בושיחה תאצות .תא סיפדהל תלוכי תולעבו - .,םידחא ןורכז ראתל

4 

 ש 47 שג 4

2 4 
6 



 סינותנח דובעו ינורטקלאה בשחמה 8

 הלועפ עצבל הנוכמה הלכי ןכ-ומכ .ודי-לע שרדנה ףסונה לופיטה תא ליעפמה לע

 -פה לגעמ תליחתב אלא ליעפמה תוברעתה אלל היבלש לכ לע המילש תיטמתירא

 .בושיחה לש תולוע

 תילמשח בושח תנוכמ

 הלחש תומדקתהה תא ריכהל ביטינ .ח''הנהל תונוכמה ויה ןוכימב ףסונ בלש <>

 : ןתלוכי ןויצ י"ע תושידחה דרשמה תונוכמ לש ןתלעפה סע

 ; קייודמ םושיר חיטבהל תלוכי .1-

 ; םינומב םימוכס רוגאלו תויטמתירא תולועפ עצבל תלוכי .2

 ; (תרוקיב תרפס) סושירה תונוכנ לע תינכמ החכוה תתל תלוכי 3

 :יש
 ןז תופיצרב תולועפ רפסמ עצבל תלוכי .4

 סושר : לשמל) תוריהבבו תונקידב ,תוריהמב הרגש ימושיר רפסמ עצבל תלוכי .5

 ; (הנוכמב תועצובמה תולועפה לכ רובע ךיראת

 ; םושירה לש יוול רצומכ םייטסיטטס םינותנ לבקל תלוכי .6

 + ןכות תא םיליכמה םיבקונמ םיטרס וא םיסיטרכ יוול רצומכ לבקל תלוכי 7

 .םיבשחמ וא בוקנ יסיטרכל תונוכמב םידובע םשל ,םימשרנה סינותנה <
- = 

 " סיטרכה תטישב דובעל תונוכמ יי'ע היצמוטואה בלש היה םדקתמה בלשה + ו

 היורה םיבשחמה --  רתוי רחואמו ב
 7 1 הש

 .תונוש תוטישב םסינותנ דובעבש. ינושה תא הטילבמה הלבט הפוצר
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 סינותנ דובעל סיעצמא

 האוושה תלבט

 בשחמ תכרעמ חי'הנה ןוכימ

 בקונמ סיטרכ םישקמ לע הציחל

 בקונמ רינ טרס |
 יטנגמ טרט

 יטנגמ קסיד

 תויטנגמ תועבט הנוכמ רינ

 יטנגמ טרס הנסחה ן

 יטנגמ קסיד ן

 ו ו ו ו יי יי 6 ו של |

 תנסחואמ תינכת הלעפה ישקמ םדאה חמ

2% 
 == וב[

 תוינורטקלא תודיחי םיינבמ םסינומ םדאה חמ

 ספדומ רינ ספדומ רינ בותכ רינ

 בקונמ סיטרכ

 בקונמ רינ טרס תקפה

 יטנגמ טרס

 יטנגמ קסיד

 םדא -- דובע

 ריינ -- םושר

 תינדי םיסקנפ תלהנה

 תונוכמב שומש ו הנוכמו םדא -- דובע

 תונובשח-תלהנהל תסטרכ ריינ -- םושר /

 םדא -- הלעפה

 הנוכמ -- דובע [

 בקונמ סיטרכ -- םושר 0

 תטשב דובע תכרעמ

 בקונמה סיטרכה

 םדא -- הלעפה
 בשחמ -- דובע
 םושר ינקתמ -- םושר

 םייטנגמ

 דובע תכרעמ

 בשחמ סע תיטמוטוא

 םינותנ דובעל תונוש תוטיש



 1 סינותנ דובעל דויצ

 בקונמה סיטרכה תטישב םסינותנ דובעל תונוכמ

 טלר'צ לש ותפוקתל םיעיגמ ונא םינותנ דובעל םיעצמאה תוחתפתה תריקסב

 ןתוחתפתהל ךרד ןויצ הווהמב הנוכמ 1834 תנשב הנב רשא (07165!0 8000086) 'גבב

 ץינביל לשו 1642-ב לקספ לש תונוכמה ויה הינפל) םינותנ דובעל תונוכמה לש

 תוברעתה אלל תופוצר תולועפ תרדיס עצבל התיה הלוכי 'גבב לש הנוכמה .(1673-ב

 בושיחה תואצות לע םיססבתמה םייגול םילוקיש רפסמ עצבל ןכ-ומכו ,ליעפמה

 -ומנ ןיידע ויה התונמיהמ תדימו הנוכמה לש התלועפ תוריהמ .המצע הנוכמה לש

 .בר גשה וויה ותעשב יכ סא ,םויה תומייקה תושירדה תמועל תוכ

 -רכב שומשה (1890, 1101/6111) טירלוה יייע עצוה רתוי רחואמ הנש םישימחכ

 לש ןיסולכואה דקפמל תונכהה ןמזב .סינותנ דובע תויעבל ןורתפכ בקונמה סיט

 סא אבה דקפמה עצוביש רחאל םינכומ ויהי דחא דקפמ ימוכסש ררבוה ב''הרא

 סיטרכב שומשה .סמוכסו םינותנה זוכרב רקעבו ותכירע תטישב הכפהמ היהת אל

 -ותנה ''תאירק''ל תונוכמ חותפו םינותנ לש ןמיהמ ןוסחאו םושר יעצמאכ בקונמה

 התואב יחרכההו יוצרה ןורתפה תא וויה ,םתספדהו סמוכס ,סיטרכב ומשרנש סינ

 הטיש חותפב הלחה רשא .מ.ב.י תרבח י''ע הצמוא טירלוה לש ותטיש .הפוקת

 .םינותנ דובע לש וז

 סיטרכה תטישב סינותנ דובע חטשב תורומת שלש ולח ךרעל 1930 תנשב

 : בקונמה

 ;45 סוקמב סיטרכל בוקנ ירוט 80 לש הלוכת העבקנ .א

 תתוא דע תומייק ויהש נוונוכמב .תויטמוטוא תוינכמ לפכ תוכרעמ וחתופ * .ב

 ; דבלב רסחלו רבחל היה רשפא הפוקת

 .הספדהו סיטרכמ האירק : םייתבפלא םינותנל דובעה תנוכמ החתופ .ג

 סיטרכב בוקנה תולועפ
 םיסיטרכ דוביעל תונוכמב לעפומה

 ,רחא רפסמל ומצע רבחי
 ,רחא רפסמונ ומצע רסחי
 ,רחא רפסמב ומצע ליפכי
 ,רחא רפסמב ומצע קלחי'
 ,המישרב ומצע תא םושרי
 ,רחא סיטרכל קתעוי
 ,ומצע .תא ןיימי
 ,ווכצנ תא רחבי
 ,ומצבע סיטרכה לע ספדוי
 ,ינובשח ךןוזיא עצבי
 ,ומצב תא קייתי
 ,ותספדהל םורגי
 ,סיטרכה הצקב ספדויו קתעוי
 ,סיטרכ יבג לע ןורפע ןומיסוכ בקוני
 7% ,םכ"הס תספדהל םורצ
 ,שארמ עבקנש 'םוקמל ץופקל ספוטל םורגי

 ,הספדה לוטבל וא .תורוש ןיב עובק חורל
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 דויצ' סשב םיינורטקלאה םיבשחמה ןדיעב ,םויה ארקנ בוקנ יסיטרכ דויצ

 רדח אוה .םינותנ דובע לש השיגב הכפהמ הויה האמה תליחתב ךא 'יילנויצנונוק

 תנכדועמ היצמרופניא י''ע הטילשו תוליעי רתוי גישהל רשפיאו לעפמו דסומ לכל

 .תגווסמו

 קלח הגרדהב תופילחמו ופילחה בקונמה סיטרכה תטישב דובעל תונוכמה

 תויגול תולועפ ,ןוימ תולועפ עוציב תורשפאמ ןה .תינדיה הטישב םינותנה דובעמ

 -טמה תימצע הדיחי הוהמ וזכ הנוכמ לכ .דובעה תואצות לש בוקינ וא הספדה ןכו

 םריבעהל ,םיסיטרכב לפטל בייח ליעפמהו ,םינותנ דובע לש דבלב דחא בלשב תלפ

 .הפוצרה סתנזהל גואדלו הנוכמל הנוכממ

 הבש תכרעמ רידגמה 5/5180 חנומה תא איבה בוקנ יסיטרכ דויצ תוחתפתה

 ותליחתמ יגול דובע ךילהת תמלשה םשל (/ז%6) וקב תודבועה תונוכמ תרדיס ש*

 הלועפ םילשהל האב איהו תלבגומו תרדגומ הלועפ שי וקב הנוכמ לכל .ופוס דעו

 בלש רובע םישדח םינותנ דבעל וא םימייקה םסינותנה תא ןיכהל ,התמדוק לש

 .אבה דובעה

 , . -- בקונמה סיטרכה תטישב דובעל תונוכמה תונוכת

 המכמ העבנ בקונמה סיטרכה תטישב דובעל תונוכמה ןמצעל ונקש הטילשה

 : תינדיה הטישב םינותנה דובע תוטיש ינפ לע ןהל ויהש םיבושח תונורת*

 תוריהמ תמועל ההובג תיסחי תוריהמב תולודג רמוח תויומכב לופט תורשפא .1

 ו .סדאה

 הדיחיה) ההובג תונמיהמ תדמבו תוריהמב תויגולו תויטמתירא תולועפ עוצב .2

 .(םיילמשח םילגעמ לע תססובמ תיגולהו תיטמתיראה

 תועצמאב שארמ תורדגומו תועובק תוטושפ תויגול תולועפ לש עוצב תורשפא 3

 .הינתהה תכרעמ

 .םנבמב הלבגה אלל טעמכו ןכרצה תשירד יפל םינוש םיחוד קפסל תלוכי .4

 רשפאל ידכב םיסיטרכ יבג לע הספדהו סםיסיטרכב דובע תואצות בוקנ תורשפא .5

 .ינדי לופט םגו רזוח דובע

 סינותנ דובעל תונוכמה תולבגמ

 : תולבגמ רפסמ ולא תונוכמל שי ונייוצש תויבויחה תונוכתה תמועל

 .לודג הנסחא חפנ ללגב םיסיטרכב ליעי לופטב ישוק .1

 .הקפהו הנזה לש תינכמ תכועמב שומשה בקע דובעה תוריהמ תלבגה .2

 ןיבו ךילהתב דחא בלש תעצבמ הנוכמ לכש ךכ ךותמ יללכה דובעה ןמזב לודיג 3

 .רמוחה תומכ לכ תא ןיזהל שי והנשמל דחא בלש
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 וקל ישונאה םרוגה תסנכהמ םיעבונה ותומילשבו רמוחה רדסב םישובישל יוכס .4

 .תכרעמה לש תוליעפה

 -יקה חול .רושיק חול י''ע תבתכומ התויה ללגב הנוכמה תינכות ףקיה תלבגה .5
 הדימב השימג הניא םיילמשחה םירושיקה לש תורשפאהו ויתודימב לבגומ רוש

 רמולכ ,ףסונ חולל קקדזהל ילבמ תכבוסמ הלועפ עצבל ליעפמל רשפאתש וזכ

 .הנוכמב רמוחה לש תפסונ הרבעהל

 בקונמה סיטרכה תטישכ 1ובעל תונוכמ רואת

 .בוקנ יסיטרכ תונוכמ ךרעמ לועפת ראתל אבה ףיעסה תרטמ

 דויצ) בוקנ יסיטרכ תונוכמ ךרעמב יאלמ סושר לוהנל ךילהת ראתנ הליחתב

 לש םינושה םיבלשה תא טילבהל אבו ,טושפ אוה ראותמה ךילהתה .(ילנויצנונוק

 .םיבלשה תעבש ןיב (סיבקונמ םיסיטרכ) רמוחה תמירז תאו תולועפה

 -ועפ לע חקפמו םינושה היקלח תא ליעפמה ,רושיקה חול אוה הנוכמ לש הבל

 תכרעמ רבע לא הנוכמל םינזומה סינותנה תא םיבתנמ רושיקה חול תרזעב .התל

 .רויצ האר -- בוקנה וא הספדהה תכרעמ איהש טלפה תדיחי לא ,הנממו בושחה

 ןדיקפת .תרקבמהו תבקנמה ,תויסיסב תונוכמ יתש תויוצמ תונוכמה תכרעמב

 -מש ידכ םיבקנה תפש לא בתכה ןמ םילמסהו תורפסה ,תויתואה תפש תא ריבעהל

 הקידב תרשפאמ תרקבמהו בוקנה תא תעצבמ תבקנמה .סתוא אורקל לכות הנוכ

 תויסיסב תונוכמ יתש .בוקנה תלועפל ההז הלועפב סיבקנה שושיג י''ע ותונוכנ לש

 תכרעמ םג תותרשמ ןהו דבלב בוקנ יסיטרכ תונוכמ תכרעמל תודחוימ ןניא ולא

 תונוכמה ראש יבגל .הנוכמ תפשל רוקמה ינותנ תרבעה םשל ינורטקלא בשחמ לש

 .תוירקעה ןהיתונוכת תאו ןתועצמאב עצבל ןתינש תולועפה תא הרצקב ריבסנ

 .מ.ב.י תרבח לש ובורב וניה םירוט 80 ינב םיסיטרכ דובעו תרוקב ,בוקנל דויצה

 .דבלב ותוא גיצנ ןכלו
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 םינותנ דובעל דויצ

 בוקנ יסיטרכ תונוכמב רושיק חול

 ךכ .ןלבקמ ןיבל םינותנה רסומ ןיב רשקל םינופלטה תזכרמ לש הדיקפת

 תכרעמ לא סיטרכב סיארקנה םינותנה תא בתנמ ,הנוכמב רושיקה חול סג

 .הנוכמה לש דובעה

 ןוומ סיטרכ

 םינותנ

 תספדהל

 תנזה
 עובק ןותנ

 רושיק חול

 תספדהה יליטמל

 רושיקה חול תועצמאב

 ריבעהל סילוכי ונא

 בקונמה םינותנ הדש

 סירוטב ,טלקה סיטרכב

 םירוט לא ,םינמוסמ

 ,טלפה סיטרכב םירחא

 .תספדמה לא וא

355 
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 בוקנ יסיטרכ תונוכמ ךרעמב דובע ךילהת רואת

 הדרפה

 (תנייממ)

₪ 

 יאלמ סושר לוהנ

 תהצנכה ירבושצ

 | הסנכה יובוש

 האצוה ירבוש ו

- 
 תונמזה

 תקלחמל

 ל ריחמת

 תושירד . םסייונשו

 סינוקת
 םייוגשו

 תמדוק הרתי

 תועונתו תונמזה

 יאלמ תרתי

 תמדוק

 תחוולמ

 יאלמ תרתי

 השדח

 תחוולמ

 השדח הרתי גווז סימוכס תרוקבל

 יאלמה תסטרכ םע

 תחוולמ



 55 םינותנ דובעל דויצ

 בוקנ יסיטרכ תונוכמב רושיק חול

 ךכ .ןלבקמ ןיבל םינותנה רסומ ןיב רשקל םינופלטה תזכרמ לש הדיקפת
 תכרעמ לא סיטרכב םיארקנה םינותנה תא בתנמ ,הנוכמב רושיקה חול םסג

 .הנוכמה לש דובעה

 ןוומ סיטרכ

 רושיקה חול תועצמאב

 ריבעהל םילוכי ונא
 בקונמה םינותנ הדש ,---- --- קא ->79---החה

 םירוטב ,טלקה סיטרכב
 םירוט לא ,םינמוסמ 4

 ,טלפה סיטרכב םירחא

 .תספדמה לא וא

 רושיק חול

 סינותנ

 הספדהל

 הספדהה יליטמל
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 ו

 רושיק חולל המגוד

 רשא םיטוח חולה ביכרמ עקות רושיקה חול לש ויעקשב

 םסנשי .הנוכמה לש םיימינפ םירושיק סיליעפינו םירשקמ

 םירסומה םיִרתאו םיילמשח תותוא םילבקמ רשא םיעקש

 -תמה םידעיל ןווכל שי םתואו הלועפה ידכ ךות תותוא

 םייולת ובש םיעקשה רפסמו רושיקה חול לדוג .םימיא

 .הנוכמה גוסב



 37 סינותנ *:"בעל דויצ

 (64א0 עטאסמ אב6₪1אמ) םיטיטרכ תבקנמ

 .אורקל הליגר םדא ןיעש הרוצב םתוא תבתוכ איה סינותנ הסיפדמ הנוטמשכ

 -וטוא תונוכמ יי'ע האירקל ןתנת רשא היצמרופניא םושרל ה: וצ הנוכמה רשאכ

 *:התוא בקנל שי םינותנ דובעל תויטמ

 תולעב ןה סויה תוצופנה תונוכמה .בוקנ תויוכמ לש סינוש םיגוס םימייק

 -רכ לש תיטמוטוא הנזה ,םידחוימ םינמיסל טישקמו ילגנא וא ירבע םישקמ חול

 תושידחה תונוכמה .וירחא אבה סיטרכל דחא סיטרכמ הקתעה תורשפאו םיסיט

 .סיטרכה שאר לע וסיפזהלו בוקנה תא חנעפל תולוכי רתוי

 היצמרופני% ,ךכל יא .תיזעולב הביתכו םירפסמ תביתכ ןווככ אוה בוקנה ןווכ

 הספדה תעשבו ,לאו:של ןימימ םוקמב ןימיל ל:!משמ ,הכופה הרוצב העיפומ ב''א

 .הספדהה תנוכמל תודחוימ תוארוה י''ע םינותנ הדש ןווכ תכיפהל גואדל שי

 .העשל םיסיטרכ 200-כ בוקינה תנוכמב תינבקנ תקופת

 -לע ושענש םינומיס ךותמ סיטרכב בקנל תולוכיה תודחוימ תונוכמ תומייק

 סלוא תינדי בוקינ תנוכמ םנמא וז ןיא .(ג16/8505018 תטיש) דחוימ ןורפיעב וינפ

 .ינושאר טלק סרוג התויהב תונוכמ לש וז הצובקל הפרצל רשפא

 ךירדמ סיטרכ

 דוקפ יגתמ

 םישקמ
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 בוקנה תנוכמב (חונעפ) הספדהה תטיש

 ףוריצה תא רוחבל תורשפאה תנתינ הטפדה ישקמ 5 < 7 לש תכרעמ ךותמ

 הניה הספדהה עוצבל םישקמה תנווכה .יוצרה ותה תנומת תא ןתי ורשא

 רצ קש .תיטמוטוא

 (6480כ ץמתומזמת) םיסיטרכ תרקבמ

 הלועפ הב םיעצבמו בוקנ תנוכמב ולבקתנש םיסיטרכ סיריבעמ וז הנוכמב

 הלועפל ותוא הוושמו סיטרכב בוקנה תא תארוק הנוכמה .בוקנה תלועפל ההז

 רוטה לע הארמו תרצענ הנוכמה ,ןמיסב ינוש שי רשאכ .םישקמה חול לע תעצובמש

 לעב רמוח דובעל ריבעהל םיצור ונאו ליאוה הבר וז הנוכמ לש התובישח .יוגשה

 .רשפאה לככ ההובג תונמיהמ תדימ



 סינותנ דובעל דויצ

 סיסיטרכ ןוימל הנוכמ -- תנייממ

 תלעב איה .הקדל 1000 לש תוריהמב םיסיטרכ ןיימל הלוכי וז הנוכמ

 .בוקנ אלל רוט רובעו סיטרכב בוקנה תורושמ תחא לכ רובע ,םיאת 3

 תסטרכמ איצוהל ידכב תררבמכ לועפל הל םירשפאמה דוקפ יגתמ הנוכמל

 .םימיוסמ םיאנת םיאלממה םיסיטרכ הנותנ

19 
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 םסינותנ דובעל דויצ
+1 

 סוכסו הספדה תנוכמ -- תחוולמ

 תוויהמב םיסיטרכמ םינותנ סיפדהלו בשחל ,אורקל רשפא וז הנוכמב

 .הקדב תורוש 1350 לש

 האר) ילאמשה הדצב סנכומה רושיק חול תועצמאב השענ הנוכמה לועפת

 תספדהב תורושקה תולועפה לכ עוצבל הנוכמה תכרדומ ותועצמאב .(רויצ

 םייללכ םימוכסו םיניב ימוכס ללוכ ,הל םינזוומה םיסיטרכמ םיחווד

 ךותמ וא סיטרכה ךותמ ,יוצרה רדסה יפל הספדהל םינותנה תכירעו

 .הנוכמבש סינומה
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 : ינש קרפ

 סינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ

 (ממסלתסאז6 ססאקטדממ) ינורטקלא בשחמ

 בשחמ והמ

 תבתכומ תינכת יפל םתוא דבעל ,םינותנ טולקל לגוסמה ןקתה אוה בשחמה

 ףילתהל לוכי אוהש ךכל ואיבה ותלכיו והנבמ .תושורדה תואצותה תא קפסלו

 דובע תכרעמב תואצמנה בקונמה סיטרכה תטישב דובעל תונוכמה תרדס לכ תא

 .תחא הנועבו תעב ןהמ המכ םגו תחא לכ לש היצקנופ אלמל לוכיו ,סינותנ

 םיירוקמ סינותנ

 תוארוהו
 סינותנ

 טלק תודיחי 8

 טלפ תודיחי

1 

 \ץלג

 תואצות [
 תויפוס :

 ו / תיטמתירא .
 2 תיגולו ב
 ןוסחא =

 ימינפ 4

 6 צ

 ןוסח
 לנצח | |] 6 ]! 

 א

 ו כ תדיחי (--- ==

 הרקב

 -יראה תכרעמה סע דחי ,תרשפאמה תיגולה תכרעמה דחוימב החתופ בשחמב

 בשחמל הקינעמ תיגולה הדיחיה .הלבגה אלל טעמכ תובכרומ תולועפ עצבל ,תיטמת

 הרירב ול תרשפאמ איה :ןהבש הבושחה אל סא תובושחה ויתונוכתמ תחא תא

 .ישונאה חומל ןוימד תארקל ותוא תמדקמו ,תונוש תלועפ יכרד ןיב הריחבו



 םינותנ דובעל דויצ

 , תודבועה תונוכממ לחה ,םינווגמו םינוש בשחמה לש טלפהו טלקה יעצמא

 -רעמו םיקסידו םיטרסב הלכו ,םיסיטרכ תבקנמו תארוק ,תספדמ ןוגכ ,ינכמ בצקב

 םיאצמנ טלפהו טלקה יעצמא .תיטנגמ איה םהב הביתכהו האירקהש תורחא תוכ

 תוריהמ תניחבמ ,בשחמה לש תיזכרמה תכרעמה תוחתפתה תא קיבדהל ידכ ץורמב

 .סתונמיהמו םינותנה תרבעה

 בשחמה תונוכת

 חפנב ןתוא קיזחהלו הבר תוריהמב תולודג רמוח תויומכב לפטלו טולקל רשוכ .1

 ;ןטק

 -גומ םינוירטירק יפלו םינותנ םתוא לע שארמ תוננכותמ תולועפ עצבל תלוכי 2

 ;(5וס0ז60 עזסָפזםהנ 6סווסשק) תנסתואמה תינכתב שומישה י"'ע שארמ םירד

 םינוירטירקל םסאתהב תודוקפה ךלהמ ידכ ךות תוארוהה תא תונשל תורשפא 3

 ; םינוש

 שומישל השורדה הרוצב תיפוסה האצותה תא תכרעמל ץוחמ לא רוסמל תלוכי 4

 .(סייטנגמ םיטרס) ומצע בשחמה יי'יע ףסונ שומישל וא (םיחודנ סדא-ינב

 םיינורטקלאה םיבשחמה תוחתפתה

 ,ררוורה תטיסרבינואב 1937 תנשב תוליחתמ סיינודומה םיבשחמה תודלות

 לש בושחה ןקתמ תונורקע לע ססבתה רשא ןושארה בשחמה תינבב לחוה רשאכ

 תנשב קר םלשוהו .מ.ב.י תרבח לש הפותשב תודחא םינש ךשמב הנבנ בשחמה .'גבב

 .שומשב ןיידע אוה ''גלפומה וליג'' תורמלו א4אא 1-ל עבקנ בשחמה לש ומש .4

 (2360ע5) תוינורטקלא תוכרעמ חותפ היה וימדוק תמועל הז בשחמב בושחה יונשה

 ויהש תוינכמ-ורטקלאה תוכרעמה תמועל םינותנה תרימשו בושחה תולועפ עוצבל

 .ול ומדקש םיבשחמב תולבוקמ

 .םדא תוברעתה אלל תויגולו תויטמתירא תולועפ עצבל היה לגוסמ הז בשחמ

 תברועמ הנזהל הבסה .בקונמ ריינ טרס י''ע תופיצרב ול ונזוה תוארוההו םינותנה

 אל בשחמה ןורכזב הרומשה תינכתה ןורקעש ךכמ העבנ דובעל תוארוהו םינותנ לש

 הנטק הצובק וא תחא הארוה קר סעפ ידמ ונזוה ןכ לע .הפוקת התואב עודי היה

 ךשמה רובע םינותנ וניזה םג ךרוצה תדמבו בושחה יבלש תא וכישמהש תוארוה לש

 ינקתמ לע םימעפ תואמ הלעש ותלועפ רשוכו הלאה םישודיחה תורמל .הלועפה

 .רתוי םימדקתמ םיבשחמל ומוקמ תא הרהמ דע תונפל וילע היה ול ומדקש בושיחה

 .תומדקתמ בושח תוכרעמ חתותפל הבר הפיחד הנתנ הינשה םלועה תמחלמ

 ,םישידח המיחל יעצמא חותפב וקסעש עדמה ישנא לש תושירדה ךכל ומרג דחוימב

 : םישדח םיבשחמ ינש ולעפוה המחלמה רחאל דימ .תימוטאה הצצפה םג סהיניב
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 םיבשחמ לש ישילש רוד

 360/.מ.ב.י ינורטקלא בשחמ תכרעמ

 השיגב םסינותנ ןוסחאל םייטנגמ םיקסיד תודיחי 2 7- הטמל לאמשמ

 לומד ךסמ לע היצמרופניא ליכהל הלוכיה הנרקה תדיחי ,םהילעמ .הרישי

 רוחאמש הדיחיה .םינותנ וב ןקתל רשפא +חוימ ןורפע תועצמאבש ,היזיולט

 .םידממ-תבר תלובק לעב הרישי השיגב ןוסחא ןקתמ הניה

 תנוכמו דוקפה חול ,בשחמה לש תיזכרמה תכרעמה תא םיאור ןימימ
 -יה .בשחמב תנסחואמה תינכתהו ליעפמה ןיב רשקל תשמשמה הביתכה
 .הריהמה תורושה תספדמ הניה ןימימ תינוצקה הדיח

 .סינותנ ןוסחאל םייטנגמ םיטרס יננוכ -- רוחאמ עקרב
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 -ואב הנבג ;ק546 בשחמהו ב''הראב הינוליסנפ תטיסרבינואב הנבנ מא146 בשחמה

 -ומה םיבשחמה תובאכ הלא םיבשחמ תוארל רשפא .הילגנאב 'גדירבמק תטיסרבינ

 .בשחמה ןווכזב הרומש תינכת לש ינכפהמה ןורקעה חנוה סדוסיבש ןויכמ םיינרד

 תונזומ ויה רשא תוארוהה ןמ לידבהל ,בשחמה ןורכזב תנסהואמה תינכתה

 לש רתוי ליעי לוצנל האיבה ,דובעה יבלש תומדקתהל םאתהב סינותנ סע ןיגורסל

 ימינפ ןורכזב הלוכ הרומש תינכתה רשאכ .ולועפתב רתוי הבר תושימגלו בשחמה

 תידימ השיג תורשפא בשחמה תכרעמל שי ,רחא השיג-ריהמ ןוסחא ןקתמ וא ריהמ

 .תשרדנ איה רשאכ תינכתה תוארוהמ תחא לכל

 הדיחיל ריבעהל וילעש םינותנ תרדס הניה וב הרומשה תינכתה ,בשחמה יבגל

 תינכתה תטיש .תושרדנה תולועפה תא עצבלו תוארוהכ םתוא חנעפל הדיקפתש

 םאתהב ,תינכתה עוצבב תומדקתה ידכ ךות תוארופב םייונש תרשפאמ תנסחואמה

 .ןהש לכ בושח תואצותמ וא תכרעמל םינזומש םישדח םינותנמ תועבונה תונקסמל

 הרדס ,ול םינזומה סינותנה לש דחא רבעמ ידכ ךות ,עצבל בשחמה לוכי תאז רואל

 ןותנ בצמב םישרדנה הלועפה ינווכ לכש ןויכ ,תושירדל סאתהב תונוש תולועפ לש

 .ןמז ותואב ןורכזב תנסחואמה תינכתב אצמהל םילוכי

 םייק וב רשא בוקנ יסיטרכל דויצה תמועל הלחש תומדקתהב ןאכ ןיחבהל שי

 .תנסחואמה תינכתה סוקמב רושיקה חול

 סיבקונמ ריינ יטרסו םיסיטרכ ויה םינושארה םיבשחמב הקפהו הנזה יעצמא

 -חואמה תינכתב םיטרפ יונש ורשפאש ינדי ןווכל םיגתמו תוגוח תכרעמ םהב התיהו

 ולא םיבשחתמ לש סתלועפ תוריהמ .דובעה ןמזב םיטעומ םינותנ תנזה וא תנס

 .רובית תלועפל הינש תוירישע לש לדוג רדסב התיה

 לחוהו ינומה רוציי לש הטישב שא[ש46 בשחמ הנבנ רשאכ 1951 תנשמ לחה

 צורמה לחוה םינותנ לש ןוסחאו הקפה ,הנזה יעצמאכ סייטנגמ םיטרסב שומישה

 םיינורטקלא םיבשחמ יפלא ונבנ זאמ .םרוצייבו םיבשחמה לולכשב קסופ יתלבה

 -תמב רוביח תלועפ תוריהמ .רתוי םינטק םידממ ילעב רתוי םינמיהמו םיללכושמ

 .(הינשה תידראילימו הינשה תינוילימ) הינש-וננבו ורקימב תדדמנו הלדג ולא םיבש

 טלקה תודיחי לולכשל ואיבה ויכרצ .םיבשחמה תא הרהמב טלק יחרזאה קושה

 ושרדש םייעדמ םיבשחמל דוגנב ,רתוי םיבורמ םינותנ לש הקפהו הנזהל טלפהו

 .הלודג בושח תמצע קר

 םיבשחמ תוכרעמ חותפב המגמה

 םיבשחמה תסנכה סע רצענ אל םינותנ דובעל תויטמוטוא תוכרעמ חותפ בצק

 סידמוע ונא התעו ,ינש רודל תומוקמ תא הנפ ןושארה םיבשחמה רוד .םינושארה

 תמועל םיניטצמ םישדחה םיבשחמה .םיבשחמה לש ישילשה רודה לש ומוצעב
 .תוכיאו תומכ לש לודיגב סהימדוק
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 סיבשחמ לש תורוד ינש

 .המישמה התוא תא תואלממה תוינורטקלא תודיחי
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 :תהאבה תוחתפתהב סיניחבמ ונא תומכה תניחבמ

 -חמב ןורכז יאת יפלא תורשעמ ,לודג גולידב ,לדג בשחמה לש ימינפה ןורכזה

 רשפאתה הז תותפ .םישידחה םיבשחמב רתויו סיאת ןוילמל ינשה רודה יבש

 תודותו ,םיינורטקלא סילגעמ תינבב תושדח רוצי תוקינכטב שומשל תודות

 .ןורכזה לש תושדחה לוצינה תויורשפאל

 םיקסיד ,םארק ,םיטרס לש תושדח תוכרעמ חותפ ללגב ,לדג ינוציתה ןורכזה

 .תושדח תונוכת תולעב הרישי השיגל תורחא תודיחיו סייטנגמ

 הדדמנש ,בושיח תולועפ עוצב תוריהמ .לודג גולידב הלדג עוצבה תוריהמ

 תוידראילמב הלא סיבשחמב תדדמנ ,(תוינש-ילימ) הינש תויפלאב ןכל סדוק

 .(הינש-וננב) הינשה

 הלדג םבוקנו םיסיטרכה תאירק תוריהמ : טלפ-טלקה תודיחי תוריהמ הלדג

 תא הרבעו בר בצקב איה ףא הלדג הספדהה תוריהמ ,הקדב תואמל תורשעמ

 -יתיב .תושדח הספדה תוטיש חותפל ףסונב ,הקדב תורוש 1000 לש תוריהמה

 ןתשנ -- המוד תוחתפתה הלח (י'דכו םייטנגמ םיטרס) תויטנגמ טלפ /טלק תוד

 .ןמז תוחפב םינותנ רתוי ןהב ןטחאל

 ןורתי 'יישילשה רודה' ינב םישדחה םיבשחמל ונתנ ,וטרופש תונורתיה לכ

 ,תיתוכיא תופידע םג סהל ונקה הלא תונורתי .םהל ומדקש םיבשחמה לע תומכב

 : בשחמה יעוצב תא וביתרהש ,תוללכושמו תושידח תויגול תוכרעמ י''ע הגשוה רשא

 : םישדחה םיבשחמל ונקה הרקבהו תוקפה תוכרעמ 41

 ; סדובעבו סינותנה תטילקב תונמיהמ רתי .א

 הרקב תינכת רשאכ תחא הנועבו תעב בשחמב תודובע המכ עוצב תורשפא .ב

 .ןתלועפ תא תתסוומו תמאתמ תימינפ

 ךילהתה תויטיא ןיב רעפה לע רבגתהל ודעונש ,םישידח טלפ /טלק יעצמא וחתופ

 ודעונו ,תיזכרמה דובעה תדיחי תוריהמ ןיבל הקפההו הנזהה לש ינכמה

 .תוחוקלל תורשה תא רפשל

 תבכרהב תושימג הפיסוה רשא בשחמה לש תיזכרמה תכרעמה תושימג הלדג

 י'הלגסייל ןתינ -- םינוש םילדומב ,תונוש תורוצב הביכרהל ןתינ : הלוכ תכרעמה

 .חוקלה יכרצל

 הרישי םינותנ תרבעה ורשפאש ,םיבשחמל תושידח תרושקת תוכרעמ וחתופ

 ימוחת תא וביחרה הלא תושידח תוכרעמ .דימ ונממ תואצותה תלבקו בשחמל

 .םילעפמ תותשר זוכר ןוגכ ,םישדח םיחטשל םיבשחמב שומשה
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 בקונמה סיטרכה תטישב דובע דויצל בשחמה תכרעמ תאושה

 לע חוספל םסילוכי ונא ןיא ינורטקלאה בשחמה תא ךירעהל סיאב ונא רשאכ

 .בקונמה סיטרכה תטישב דובעל דויצה ןיבל וניב האושהה בלש

 תוכרעמ תפלחהל סינטק םיבשחממ לחה ,הנוש לדוג רדסב ונבנ סיבשחמ

 םינותנה דובע תא ודיעצהש םילודג םיבשחמב הלכו בוקנ יסיטרכ דויצ לש תונטק

 לכב .סהידעלב עצבל היה ןתינ אל טעמכש תודובע עוצבב המוצעה ותוחתפתהל

 םיאב סה ותוא דויצה תמועל תופידע תודוקנ רפסמ תוטלוב הלאה סיבשחמה

 הלעפהש ורמאי רשא בקונמה סיטרכה תטישב דויצה ידדצממ ויהי סא .ףילחהל

 טחיתהל ןיא ,רתוי טושפ רמוחב לופיטו (רושיק תוחול) תוינכת תנכה ,הז דויצ לש

 תוינכתה תביתכו תכבוסמ הניא םינטק סיבשחמ לש הלעפהה .תוניצרב םירבדל

 הלעי אלש ןמזב הטושפ תינכת תביתכ תרשפאמה הבר תוטשפו לולכשל העיגה

 .חולה תנכה ןמז לע

 יפכ תוכבוסמו תולודג תודובע עוצבב דחוימב סיטלוב םיבשחמה תונורתי

 .ןלהל ראותיש

 ,הנבמל םיסחייתמ בקונמה סיטרכה תטישב דובעל דויצו בשחמ ןיב םילדבהה

 .םילבקמ ונאש הרומתלו עוציבה תלוכיל

 : י/'ע תגשומ תוריהמ .1

 ההובג תוריהמב םינותנ תרבעה םירשפאמה םייטנגמ טלפ-טלק יעצמא .א

 .בקונמ סיטרכ תמועל קסידו יטנגמ טרס : ןוגכ

 ןורכזהמ תוריהמב סינותנ תלבקמה תינורטקלאו תללכושמ בושיה תדיחי .ב

 -ימב דובעל םינותנ תלבקמה רתוי תיטיא בושיחת תדיחי תמועל ,ריהמה

 .יטיאה טלקהמ ןירש

 דובע בלש לכ עוציב תמועל ,תופיצרכ בשחתמב דובעה יבלש לכ עוצב | .ג

 .הנוכמל הנוכמ ןיב טלקו טלפ תולועפ יוברו תדרפנ הנוכמב

 : י"ע תגשומ תונמיהמ .2

 בלשמ רבעמב וב לופטה יוביר תמועל ,בשחמב רמחב ינדיה לופטה טועימ .א

 .בוקנ יסיטרכ תונוכמב והנשמל דחא דובע

 תמועל ,חוקפהו בקעמה לע לקמש המ ,תחא תינכתב דובעה לכ זוכיר .ב

 .םיבלשל וקוריפ

 -- התושימגבו תעצובמה הדובעה ףקיהב לודיג 3

 עוצב הפיקמה בשחמה לש ימינפה ןורכזב תנסחואמ תינכת יי'ע םיגשומ ולא
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 -ונמ םיסיטרכל דויצב דובע בלש לכל דרפנ רושיק חול תמועל ,הלוכ הדובעה

 .סיבק

 רשאמ תינכתב רתוי הבר תונקסמ תקסהו סינותנ ןיב האושהה תורשפא

 םינותנמ םילבקתמה סינתשמ טיאנת יפל עוציבב תושימג האיבמו רושיק חולב

 .ףיצר ןפואב םינזומה םישדח

 -- הלעפהה ןמזב תוליעפה סוצמצ

 לוכי תחא הדובע לש טלפו ,תודובע המכ שמשל םינותנ סתוא םילוכי בשחמב

 טרס) ינוציח ןוסחאב שומיש י''ע תינכתה תוארוה יפל תורחא לש טלק שמשל

 ןיזהלו בושל ליעפמה בייח ,בקונמה סיטרכה תטישב דובעל דויצב .(יטנגמ

 .הדובע לכבו דובע בלש לכב הנוכמל םינותנה תא

 דויצה ינקתמ תא ףילחתהל חרהצומ הרטמב הנבנ 360/20 .מ.ב.י בשחמה
 סע ,טיסיטרכ דובעל דויצה לש תוטשפה תא בלשמ אוה .ילנויצנוונוקה
 .ינורטקלאה בשחמה לש הלועפה תוינוג-ברו תוריהמה

-- == 



 בשחמה תכרעמ יביכומ ,

 ןוסחא תודיחי תיזכרמה תכרעמה

 הדיחי

 תיטמתירא

 -- תגגול]

 תוריחי תודיחי

 טלפ טלק

 : םיישאר םיביכרמ העבראב ןיחבהל ןתינ בשחמה תכרעמב

 -רתמ ,םיטלוקה םינקתמה םיארקנ הז םשב -- 1אפטע שא[176 -- טלק תודיחי .1

 סיבקונמ םידוק םיריבעמ הלא םינקתמ .הנוכמה ךותל םינותנ םיריבעמו םימג

 טונגמ ינמיס ,הביתכ תנוכממ תולבקתמה תויתוא ,ריינ יטרסבו םיסיטרכב

 -מיאל םתוא םכפהב ,בשחמה י''ע תשרדנה הרוצה לא קסיד וא יטנגמ טרסמ

 ןורכזב תנסחאמ ,ההזמ הנוכמה רשא תותואה םה ולא .םיילמשח םיסלופ

 .םהב תשמתשמו ימינפה

 תותוא םיטלוקה סינקתמה םיארקנ הז סשב --001207 שא[15 -- טלפ תודיחי 2

 .םישנא י'ע שומישלו הנבהל תנתינש הרוצל םתוא םימגרתמו בשחמה לש

 .תספדמה אוה ירקעה ןקתמה /

 תקלוחמ -- 05א7ת4 2800885186 שא[ע -- סקט -- תיזכרמה תכרעמה .3 |
 : םיקלח ינשל |

 לע תחקפמ רשא הדיחיה יהוז -- 00א180ת שא]ז -- הרקבה תדיחי .א |

 .תונושה תודיחיה תא תמאתמו ,תכרעמה לכ תוליעפ /

 וז הדיחי -- 4111/8716 6 0016 שא[7 -- תיגולו תיטמתירא הדיחי .ב

 לבקלו םינוש םיבושיח עצבל םילוכי ונא וז הדיחי תרזעב .הנוכמה בל איה

 0 .תוטלחה

 תיגולה הדיחיה .ןובשחה תולועפ עברא תא תעצבמ תיטמתיראה הדיחיה
 הטילקל ןתינה תוא תרוצב תחלוש האושהה תואצות תאו ,םינותנ תאוושה תעצבמ
 .בשחמה תינכת יי'ע יוהיזו

 -חואמ בשחמה י''ע דובעל םידעוימה םינותנה -- 570846מ₪ -- ןוסחא תודיחי .4
 -ובק יתשל ןוסחאה קלוחמ תינורקע הניחבמ .איהשלכ ןוסחא תדיחיב םינס
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 וא עובק רגאמכ שמשמה ינוציחה ןוסחאהו ריהמה ימינפה ןוסחאה : תוצ

 .םסינותנ לש ינמז

 ןורכז
 טלק טלפ

 (ימינפ ןוסחא)

 כ מוט ל ג , נמ
 דובעל 6 ב זס 6 (תואצות)

 4 52| 2. 5טסוזםשז 0

6 .3 5 
 4| 4. =סחוקסז6

 0 6031 כסז 6

 12.14=124 | ?:|זצטהלסז זח 5%
3 | 125=13.01 

 5 תכרעמ

 ךסס!6 א ל תיזכרמ
 נוצח ןוסחא 1236 |
77060 244 

 12501 ו

 : םירוזאל קלחל רשפא בשחמה ןורכז תא

 חטשכ שמשמה רוזאו טלפה ינותנל ,טלקה ינותנל ,תינכתל בצקומה רוזא

 .תואלבטו הדובע

 ןטק ,(אםאסתע) בשחמה ןורכז תובורק םיתעל הנוכמה ,ימינפה ןוסחאה

 .יטרואית ןפואב תוחפל ,ולוביקב לבגומ וניאש ינוציחה ןוסחאל יסחי ןפואב דאמ

 .סינותנה לע תלעופה תינכתה -- הלועפל תוארוהה תואצמנ בשחמה ןורכזב

 -כתה תלעפהל םישורדה סיעובק סינותנ ןוסחאל לצונמ ןורכזה לש רחאה וקלח

 לא םירבעומו הדובעה ךילהת ידכ ךות םילבקתמה םינותנ לש ינמז ןוסחאלו תינ

 םיסנכנ כ''תאו םהלש דובעה ןמז ךשמל ןורכזב סיאצמנ םינותנה .ינוציחה ןוסחאה

 י'האירק'') ףסונ ןוסחאל דובעה רחאל םירבעומ סהש וא םמוקמב םישדח םסינותנ

 ןוסחאה תא םסינכמ תופוכת .(ינוצחה ןוסחאהו ימינפה ןוסחאה ןיב ''הביתכי'ו

 ןורכזה יבגלש ןויכמ .(1אקעטד/סטדעשעע שא[/7ע5) הקפהו הנזה תודיחיכ ינוציחה

 ִ .דבלב וז הלועפ תומייקמ ןה ימינפה

 סיטנגוממ תוטומ וא (ת6זזא) טירפי תועבט לש תוכרעממ יונב ימינפה ןוסחאה

 ,המוד גוסמ םינקתמ וא םייטנגמ םיקסידו יטנגמ ףותב אצמנ ינוציתה ןוסחאהו

 תודיחי ללוכ ,תכרעמה לכ ןויצל דבלב ''בשחמ' חנומב םישמתשמ תופוכת

 םיזזחא סירקמב .ךֶשמהב ונא םג שמתשנ הז חנומבו ,ןוסחאה תודיחיו טלפהו טלקה

 .דבלב ימינפה ןורכזהו תיזכרמה תכרעמה ןויצל ''בשחמ' חנומה שמשמ
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 בשחמב םסינותנ גוצי

 הבש דחוימה .הנוכממ רתוי אל לבא תדחוימו תללכושמ הנוכמ וניה בשחמה

 ,ישונא חומ ונינפלש ונל היהי המדנש וזכ הרוצב התוא ליעפהל תורשפאה אוה

 םשב ותונכל ועינהש תובסה .ייינורטקלא חומ'' םשב בשחמה ארקנ תופוכת סנמאו

 הדובעה רשוכ ,םהלש (ןוסחא) הרימשה תלוכי ,םינותנ לש הטילקה רשוכ :ןה הז

 גוציה תטישב ןודנ וז תרגסמב .(לשמל הספדה) העבהה רשוכו (יגולו יטמתירא)

 ךרד וזיאב הארנו ,ולש םיינוציחה ןוסחאה ינקתמבו בשחמה ןורכזב םינותנ לש

 .ברה וחכ תא ול תונקמה תויגולהו תויטמתיראה תולועפה תא עצבמ אוה

 סוימוי ייחב ונל םירכומ םינוש םילמס

 םייתומכ םיכרע גציל ךרד ןה הריפסה-תוטיש םסג ןכ

 םישמתשמה ,ונל קר תועודיה םילמב סיגשומ תעבהל ונתפשב סישמתשמ ונא

 םיבשחמה תוחפשמ םג ךכ .םהל העודי הניא ונתפשש םירחאל אלו הפש התואב

 החפשמ לכל .םדאה ןיבל ןניב רשקל םימכסומ םידוקו םילמס רצואב ''תושמתשמ''

 ןוסחא ןקתמב םתרימשל תשמתשמ איה הבו ,הל תדחוימה סינותנ גוצי תטיש

 ,הלועפ ףותש לש רושימל םינותנה דובע אשונ תא איבהל ידכ .ףסונ שומשל ינוציח

 תוחפשמ לכ ידי-לע לבקתתש וזכ גוצי תטישל םינותנה תא ריבעהל תורשפא תמייק

 טרס רתוי התוחפ הדמב ,ךכל הבוט המגוד אוה בקונמה סיטרכה : םיבשחמה

 ו .יטנגמה טרסהו בקונמה ריינה

 -ותנ תקזחאל םיבשחמה בורב תולבוקמה תוטישה תא רוקסנ ונינפלש קרפב

 . .סלוהנו םינ
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 .םיבשחמב הריפס תוטיש

 תוטיש המכב תושעהל םילוכי וב םיעצבתמה סיבושיחו בשחמב םסינותנ ןוסחא

 : הריפס

 .(כמ01845) הריפס תטישכ ונדיב תלבוקמה תינורשעה הטישה .א

 .(81א4אע) תירניבה הטישה .ב

 .9 דע 0-מ תורפס לש הרדס י''ע רפסמ לכ םיגצימ ונא תינורשעה הטישב

 רפסמ וז הטישב .דבלב 1 ,0 תורפסה י'ע רפסמ לכ גצוימ תירניבה הטישב

 תילטקוא הטישב ירניבה רפסמה תא םיראתמ ןכלו שומשל חונ וניאו בר תורפסה

 ןניאש (ת,ם,2,0,8,4 ,0...9 תורפס) תילמיצדסקה הטיש וא (7 דע 0 תורפס)

 .(2* = 16 ; 2*<=- 8) 2 לש תוקזח אלא

 תטיש ןוגכ תופסונ הריפס תוטישב סילקתנ ונא םסוימוי ייחבש ןייצל יוארה ןמ

 תטיש .ב''א-ה תויתואל םינקומ םיירפסמ םיכרע הבש תיניטלהו תירבעה הריפסה

 .(12 לש תולופכ) ןועשב תלבוקמה וז איה תרחא הריפס

 -קואה ,תירניבה הטישב םהיכרעו םיינורשעה םירפסמה תלבט תא גיצנ המגודל

 .תילמיצדסקההו תילט

 תילמיצדסקה תילטקוא תירניב תינורשע
 סאות" 007 ּפזאגתע 0-7

0 0 0 0 
1 1 1 1 
2 10 2 2 
3 1 3 3 
4 100 4 4 
5 11 5 5 

6 110 6 6 
7 11 7 7 

8 100 10 8 

9 11 1 9 

10 100 12 4 

1 11 13 8 

12 100 14 0 

 כ 15 11 3

14 10 16 5 

 !ב 7 11 15

16 1000 20 10 

7 1001 21 11 

8 1000 22 12 

39 11 23 13 
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 תינורשעה הטישה

 הקזח תגצימ רפסמב המושרה 9 דע 0-מ הרפס לכ תינורשעה הריפסה תטישב

 .תילאמשה י''ע ההובגהו תינמיה הרפסה י''ע תגצוימ הכומנה הקזחה .10 לש

 הל לאמשמ תויבויח תוקזחו הל ןימימ תוילילש תוקזח הרידגמ רפסמב הדוקנה

 תוקזחה תולופכ תא ןייצמ םימשור ונא ותוא רפסמה ,ךכל יא .(0-ה תקזח ללוכ)

 ותוא סושרנו 154.3 רפסמה תא המגודל חקנ סא .הרפסו הרפס לכ רובע 10 לש

 : לבקנ 10 לש תוקזח תרוצב

154.3 = 10% 105 + 5 0% 10'+ 4 % 10" 7 3 % 107% 

 רשאכ הז תחת הז םתוא םושרל שי םירפסמ ינשב רוביח תלועפ םיכרוע רשאכ

 תולופכ יכורע םוכס איה רובחה תלועפ .תוקזחה יכירעמ יפל םינווכמ םירפסמה

 הקזחה תלדגה אוה ,רוביח תלועפב םייקה (00,ע) אושנה .תונושה תוקזחח

 יפל תעצובמ לפכ תלועפ .(1 לש אושנו 3 ןתי 6-ו 7 רוביח לשמל) 1-ב רתוי ההובגה

 דעו 0 > 0 לפכה תלועפמ לחה םיכרע 100 תלעב ,ןבומכ סירכוז ונא התוא ,הלבט

99 

 ןהב תועבצא 10 םדאלש הדבועהמ הארנכ עבונ תינורשעה תטישב שומשה

 .ויבושיחב רזעהל לוכי אוה

 תירניבה הטישה

 תארקנ תירניבה הרפסה .1-ו 0 :דבלב תורפס יתש תומייק תירניבה הטישב

 ,ךכל יא ;2 לש הקזח תגציימ רפסמב תירניב הרפס לכ (811-9ז₪0זע עופוז) תיבס

 תולופכב אלא 10 לש תולופכב דדמנ וניא (לאמשל ןימימ) רפסמב תויציזופה יכרע

 לש וכרע תלפכה תמרוג ןימי דצב ספא תפסוה .'וכו ,16 ,8 ,4 ,2 ,1 ,רמולכ ,2 לש

 .רפסמה

 -קלא ביכר לש םיבצמ 2 תוגצימ וז הריפס תטישב תומייקה 1-ו 0 תורפסה
 ןווכ ,רוטסיזנרט ,פולפ-פילפ לגעמ : בשתמה תכרעמב (88₪1006) יבוצי-וד ינורט
 .ינוכסחו לוז אוה וז הטישב בשחמב םירפסמ גוצי .'דכו םרז רסוחו םרז ,טונגמ
 תלעופה וז תמועל הטושפ הלוכ תכרעמה רתוי ליעי םיינורטקלאה םיביכרה לוצינ
 .תינורשעה הטישב

 א < .ש"-> :- 000%
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 דצהו 0 בצמ ןייצמ ילאמשה דצה .םינוש םיביכר י'ע תירניב הרפס גוצי

 .1 = לעפומ בצמ -- ינמיה

 5 = רפסמה ךרע .םיירניב םיביכר העברא י''ע ינורשע רפסמ גוצי

55 

 וקו יאש יח



 ותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 56

 תונוש הריפס תוטישב הקיטמתיראה

 רוביח .1

 שיש ןבומכ .תינורשעה הטישב רוביחל ההז תירניבה הטישב םירפסמ רוביח

 1 לש אושנו 1 = 1 + 14+ 1 :וא ,1 לש אושנ דועו 0 = 1 + 1-ש ןובשחב תחקל

 .'דכו

 : תונושה תוטישב םירפסמ רוביחל המגוד

 תינורשעה הטישב תירניבה הטישב

55 101011  )43( 

+ 3 1 110111  )55( 

(98) 1100010 8 

 לפכ 2

 טושפ ירניבה לפכה חול םלוא ,הטישה ןורתי תא רוריבב םיאור אל רוביחב

 ,0 = 0 < 0 : דבלב תויורשפא 4 ללוכו ,תינורשעה הטישה לש הז תמועל ךורע ןיאל

0 = 0 1 % 0= 0, 1 10% =-1. 

 : תונושה תוטישב לפכל המגוד

 תינוושעה הטישב תירניבה הטישב

6 1010110 )86( 

< 5 << 101  )5( 

210 1100 
0000 
120 

110101110 )430( 

 רפסמב 0 תפסוהו 10-ב ותוא םילפוכ ונא ינורשע רפסמ לש ןימי דצב 0 תפסוה יי'ע

 .2-ב ותוא תלפוכ ירניב
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 בשחמב תוארוהו םילמ ,םיות גוצי

 הריפס תוטישב סירפסמ גוצי

 גוצי השעמל אוה ,םינוש םיבשחמב תלבוקמה ,תינורשעה הטישב סירפסמ גוצי

 ספ (פזומזע 60064 תטישב תוירניב תורפס 4 י''ע תגצוימ הרפס לכ וב ילמיצדסקה

 -ניבה הטישבש ךכב אוה הרוהטה תירניבה הטישל וז הטיש ןיב לדבהה .( 661

 תא טלוק אוה תינורשעה הטישבש דועב המצע ינפב תיבס לכב בשחמה ןיחבמ תיר

 .תחא הרפסכ תויבס 4 לש הצובקה

 : המגודל

 : אבה ףוריצה י''ע בשחמב תינורשעה הטישב גצוימ 827 רפסמה

1 / 0010 / 1000 

 1100111011 :ךכ רפסמה הארי תירניבה הטישב

 אוהש לככ תוירניב תורפס תוחפ שרוד ירניבה רפסמהש םיאור ונא וזה המגודהמ

 -פה עוצבל בשחמב םילגעמה תוטשפ לש בושחה ןורתיל ףסונ ןורתי והז .רתוי לודג

 .תויטמתיואה תולוע

 ילמיצדסקה וא ילטקוא גוציב םושרל רשפא ,םדוק ונואתש ירניבה רפסמה תא

 : האבה הרוצב (דבלב תויחונ סשל)

 (תויבס שלשל הקולח) 1 / 100 / 111 / 011 -- 3 ילטקוא

 וא

 (תויבס עבראל הקולח) 11 /0011 / 1011 -- 9 ילמיצדסקה

 בשחמב סינמיסו תויתוא

 ראתל רשפא ךכ ידי-לעו תויבס 6 לש תוצובקב סיותה םיגצוימ םיבשחמה בורב

 .םינוש םיפורצ 4

 (ץ,א,0 תורוש) יליע בוקנו תורפס בוקנ שי םהב ,םיבקונמ סיסיטרכל המודב

 יתשו ירפסמ ךרע רואתל תויבס 4 : םירוזא ינשל ותה תויבס תוקלוחמ ןאכ םג ךכ

 .םיותה לש ךוישה תצובק רואתל תויבס

 .00 ךוישה תויבס יתשו ילמיצדסקהה הכרע י''ע גצוית הרפס

 ,11 ךוישה תויבסו 9 דע 1 ירפסמ ךרע י''ע וראותי 1 דע 4 םיותה

 ,10 ךוישה תויבסו 9 דע 1 ירפסמ ךרע י''ע וראותי 5 דע 7  םיותה

 ,01 ךוישה תויבסו 9 דע 2 ירפסמ ךרע י"ע וראותי 2 דע %  םיותה

 ! : ; * ומכ םינוש םיות םיראתמ וז הלבטב יוטב ידיל ואב אלש תויורשפאה ראש

 % .'וכו 8 -

 וגיהנה דבלב תויבס 4-ב תוקפתסמה תורפסה רואתל ןוסחאב ךוסחל ידכ

 -וכמ 315 / .ר.יס.נ בשחמב .ןוכסתל םיכרד תינורשעה הטישב םילעופה סיבשחמב



 סינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 3 וא םייתבפלא םיות 2 םיראתמו תחא הדיחי סיוהמה תוגוזב סיותה םיסנ

 רפסמב הכומנה הרפסה לש ךוישה תויבסב סישמתשמ 1401/.מ.ב.י בשחמב .תורפס

 בחרוה ותהש ךכב שודיח גהנוה 360 / .מ.ב.י בשחמב .ילילש וא יבויח ןמיס תתל ידכ

 תורפס 2 ותה ללוכ תאז סע ;(2*) םינוש סיות 256 ראתל רשפא ךכ י''עו תויבס 8-ל

 .תוינורשע

 בשחמה לש ימינפה ןורכזב םינותנה ןוסחאל תסחיתמ הראותש םסיותה גוצי תטיש

 .םירחא םימוד סינקתמו סיקסיד ,םיטרס : ינוציחה ןוסחאה יעצמאבו

 בשחמה לש הלמה

 -קנה ,(8175) ,תויבס לש תוצובקב םיאצמנ בשחמה ןורכזב סירומשה םינותנה

 -יחי וא הצובקה םהב סיבשחמ םימייק .(00%12078מ5 05ת2) ייבשחמ תלמ'' תואר

 תלמ .תמייוסמ תושימג תמייק םהב םירחא םימייקו העובק וז היצמרופניא תד

 דחא ות גציל הלוכי הב תויבסה רפסמש וז איה תלבוקמה רתויב הנטקה בשחמה

 רתוי ליכהל הלוכיו רתוי הברה הלודג בשחמה תלמ םיירניב םיבשחמב .תוחפל

 .םיות

 1 בשחומנ לש הלמ:

 ב 8 - |
 4 58 08 4 2 1 1401 בשחמ

 לש דחא ות

 תביחלמ 360 בשחמ
 לש דחא ות 0 1 2 (2עז6 -- תיב)

 תויבט 8 םינוש םיות 256 גציל רשפא

 017 2 34 27 28 29 30 1 360 בשחמ
 22 לש ותלמ תשמשמ וז הלמ

 תויבס םיתב 4 םסהש תויבס 32 לש תירניב הלמ : פנה

 12 לשיהפמ 0 ג 2 3 4 5 6 7 = 2 10 4ע)|  יולובטהמ
 תויבס סינוש םיות 64 גציל רשפא

 6 י"ע ות לכ גצוימ ובו (86עכ) תינורשע תטישב לעופ 1401 .מ.ב.י בשחמה

 ,םיות 2 תחא הלמב לולכל ןתינ ,ינורשע בשחמ אוה ףא ,.ר.יס.נ בשחמב .תויבס

 -חמה) תויבס 75 תב איה הלמה ןמציו-ןוכמב ''סלוג' בשחמב .תויבס 12 תב איהו
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 ךרוצל .תינורשעו תירניב הטישב לועפל לוכי 360/.מ.ב.י בשחמה .(ירניב אוה בש

 "הלמי'ה תוינורשע תולועפבו ,תויבס 64 וא 32 הלמה הליכמ תירניבה הטישב הלועפ

 הולמ בשחמ תלמל .תורפס יתש וא דחא ות הליכמו ,תויבס 8 תב -- רתוי הנטק

 .(ת4גאזדע 0אמ0%א 317) הלמה תומלש תרוקיבל תשמשמה תפסונ תיבס דימת

 .תובותכה תטישב שומש ידי-לע תישענ ןורכזב םיאצמנה םינותנה לא הינפה

 תבותכה .תבותכ שי בשחמב הילא תונפל ןתינש רתויב הנטקה תויבס תצובק לכל

 ,2 -- הינשה ,1 איה הנושארה : בשחמה ןורכזב הצובקה לש ירודיסה רפסמה הניה

 .האלה ןכו

 ,וב הנורחאה ''הלמ"ה לש תבותכה י''ע רדגומ בשחמה לש ימינפה ןורכזה לדוג

 360 בשחמו ,5485 20000 לש 315 בשחמ ,םיות 16000 לש 1401 בשחמ : המגודל

 זאו ,0 רפסמה תא ןורכזב הנושארה הלמל תתל לבוקמ ,השעמל .םיתב 65536 לעב

 תבותכה ןוגכ ; 1 תוחפ ,ןורכזב םילמה רפסמ : היהת ןורכזה לש הנורחאה תבותכה

 .16000 אלו 9

| 9 | 

 5% כ | 6
 ב7 כ כ כ ו

 ? פ פ |"

 ב. כ | < ₪9 | | =
 קה רב =כ| [=

 | )9 פ
 -ר < | כ 65 | =
 3  םנממ || || .ומבב כ =

 ? ס| ס ּס
 כ < | כ ₪ | |<
 כ | ב כ

 תובית ןוראל תומדל ןתינ וב םינסחואמה םינותנהו בשחמה ןורכז תא

 קר ,דחוימ חתפמו תבותכ שי הבית לכל .ראודה תיבב רשא םיבתכמה

 .הנכת תקרה סשל וא היולימ סשל ,הביתה לא השיג שי חתפמה לעבל

 בשחמה לש הארוהה

 םיביכרמ ןנה תוארוהה .תינכת היורקה תוארוה תרדס י''ע לעפומ בשחמה

 תא ליעפהל תנמ לע יוצר רדסבו םיפוריצב ןרדסל רשפאש הלועפ לש םיינושאר

 סייתומכ םיכרע תולעבו תויעמשמ-דח תויהל תובייח ןה .המישמה עוצבל בשחמה

 .סייתוכיא אלו

 3 שי ו )
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 : םיקלח ינשמ תבכרומ הארוהה

 ; תשרדנה הלועפה לע הרומה הדוקפה .א

 .וז הלועפ עצבל שי םהילע םינותנה תובותכ .ב

 עוצב לע חוקפה .סינותנה תנסחאל המוד הטישב ןורכזב תונסחואמ תוארוהה

 ןתוא תחנעפמו תוארוהה תא תטלוק רשא הרקבה תדיחי י'ע השענ תוארוהה

 הדיחיל תוארוה י''ע םירבעומ ןורכזב םינסחואמה סינותנה .הלועפ לש סיגשומל

 .תושרדנה האושהה תולועפו תויטמתיראה תולועפה תושענ םש ,תיטמתיראה

 ןוסחאמ םינותנ תוטלוק ,ןורכזב םוקמל סוקממ םינותנ תוריבעמ תורחא תוארוה

 .(תספדמ) טלפה יעצמאמ דחאל םינותנ תוריבעמ וא (לשמל יטנגמ טרס) ינוצח

 .תובותכ שולש וא םיתש ,תחא תבותכ לש תוארוה תומייק םינוש םיבשחמב

 םאתהב ,הנתשמ וא עובק (תויבס וא סיות רפסמ) הארוהה ךרוא םהב םיבשחמ שי

 360 .מ.ב.* בשחמב ,המגודל .דובע ןמזו ןורכז חטשב ןוכסחהו םוצמצה תובישחל

 .תובותכ שולש וא םיתש ,תחא תבותכ סע הנתשמ ךרואב תוארוה שי

 :ןה בשחמב תוידוסיה תוארוהה

 ,ןורכזב ןותנ תרבעה --

 ,םינותנ ינש רובח --

 ,רוסח -

 ,לפכ -

 ,קולח -

 ,םינותנ ינש תאוושה --

 ,האוושה תאצות תניחב --

 ,והנשמל דחא תינכת עטקמ ףועיס -

 ,הריצע --

 ,טלק ןקתמ וא ינוצח ןוסחא ןקתממ ןותנ תאירק --

 ,טלפ ןקתמ וא ינוצח ןוסחא ןקתמב ןותנ סושיר --

 תמלש הלמב םיבתוכ הדוקפה תא .תילגנאה הפשב םיבתוכ תוארוהה תא

 (אעזע) טנניזעמע ,(א וא) אסשמ ןוגכ תשרדנה הלועפה תא תאטבמה (הרוצק וא)

 .ןתינש יפכ ,תוטלחומ ןורכז תובותכב אלו ,תילמס הרוצב םיבתוכ ןורכזה תבותכ תא

 : ₪ .תפרוצמה אמגודב

 רפסמל תואמגודב קפתסנ ןאכ .דרפנ קרפבי ןתינ תינכת תביתכל טרופמ רבסה-

 : תוארוה
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 ; תחא תבותכ .א

 4  תבותכמ .ןותנ תא עובק רבוצל ףסוה

 ז תובותכ יתש .ב

 3 תבותכל 4 תבותכמ ןותנ רבעה

61 

402 4 

 עסטמ 8

 תעוטנקזתתע 4,8 - 2 תבותכב האצות ןסחאו 8 -בש ןותנב 4 -מ ןותנ לופכ

 ;ז תובותכ שלש | .ג

 6  תבותכב האצות ןסחאו 8 "מו 4 -מ ןותנ רבח

 + תטושפ תינכתל המגוד

 .1005 דע 1001 ןורכזה יאתב סיאצמנה םירפסמ 5 םכסל שי

 .1006 ןורכז אתב ךורעל .שי םוכסה תא

 :ןה תינכתה עוצבל תוארוהה

 .טפאל יוקנ םשל ומצעמ 1006 את רסח .א

 .ינמז הנומ שמשיש ידכ 0-ל 1007 את הקנ .ב

 .1006 אתל 1001 תבותכמ ןותנ רבח | .ג

 .1007 אתב הנומל 1 ףסוה .ד

 .ח הארוהל רובע -- ןכ םא 1 5-ל הוש 1007 אתב רפסמה סאה .ה

 .1 הארוהל רובע -- אל סא

 .ג הארוהב ןותנה תבותכל 1 ףסוה רו

 .ג הארוהל רובע | .ז

 ! ףוס -- רוצע .ח

 :רבסה

47 06 

 עוצבל הקינכטה .םירפסמ השמח לש רוובח עצבל ונתאמ שרדנ תאו תינבתב

 רובח עוצבל תוארוהה ןתואב םישמתשמ הב תמיוסמ ךרדב ונרחב ; ונתושרל הנותנ

 תולועפ רפסמ הנומ תאושה יי'ע תישענ עוצבה תמלשהל תרוקבה .םינותנה תשמח

 עצבל ידכ .רבחל שיש סינותנה רפסמל הושה ,5 ,עובק לדוגל 1007 תבותכב רובחה

 ןותנה תבותכ תא תונשל שי םימעפ שמח 'ג הארוהב ןותנה לש רובחה תלועפ תא

 רובח תולועפ שמח עצבל רתוי לק ,הרואכל .(ו הארוה) 1-ב הלדגה י''ע (1001)

 בר רפסמל תודרפנ תולועפ עוצב ןיב לדבהה המ רעשל לק סלוא ; וזכ תינכת רשאמ

 דיחיה יונשה .םינותנ לש אוהש רפסמ לכל הבוטה וזכ תינכת ןיבל ,סינותנ לש רתוי

 .אמגודבש 'ה הארוהב האושהה סרוג אוה תינכתב סינכהל שיש



 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 02

 םיבשחמה גווס

 םייטמוטוא םיינורטקלא םינקתמ לש תבחרנ תשר למסל האב ''בשחמ'' הלמה

 -בנ םה ,םיבשחמה לכ ןיב ףתושמה ''םינותנה דובע'' ףא לע םלוא .םינותנ דובעל

 : אוה םסיבשחמה ןיב יגושה .תונוש תונוכתב הזמ הז םילד

 .שומישה תרטמב .א

 .הנבמב .ב .

 .תימינפה הלועפה תטשב | .ג

 יתרפס בשחמו יגולנא בשחמ

 יגוללאה בשחמה ,םיבשחמ לש םיגוס ינש ןיב איה רתויב הרורבה הנחבהה

 .וניוצש תודוקנהמ תחא לכל םיעגונ םהיניב םילדבהה .יתרפסה בשחמהו

 םינתשמה סינותנ לבקמה ןקתה אוה (4א4:06 60אקטזפא) יגולנלא בשחמ

 םינותנב לופיט .ול הנתנש היעבל ןורתפכ הפוצר הרוצב סינותנ קיפמו הפוצר הרוצב

 ןפואב תונתשהל םילגוסמה םיילקיסיפ םיכרעב שומיש ייי'ע עצובמ הז גוסמ בשחמב

 -וביס ,ילמשח חתמ סה הלא םיילקיסיפ םיכרע .םיירפסמ םינתשמב םוקמב ףוצר

 .דכו ךרוא ,ץחל ,הנוכמ לג לש םיב

 יכרע םיגצוימ וב בושיחה לגרס אוה יגולנא בשחמל הצופנו תיסלק המגוד

 רוביח ,השעמלו םימתירגול רוביח י''ע השענ םיכרעה לפכ .ךרוא י''ע םימתירגולה

 תונתשה ובש תינוכמב תוריהמ-דמ אוה רחא יגולנא ןקתמ .לגרסה ינפ לע םיכרא

 .העיסנה תוריהמל תיסחי תרצונה תיוזהו הפוצר איה םיכרעה

 םיגצוימה םינותנ דבעמו טלוק (כ161745 00₪קשדפהא) יתרפסה בשחמה

 -מב הפיצר הרוצב םינתשמה םינותנל דוגינב) םיבוצק םינותנ רמולכ ,םירפסמ ייי''ע

 : הריפס תוטיש יתשב םידבועמ םסינותנה .(יגולנא בשח

 .(9 דע 0) תורפס 10 תלעב -- תינורשעה הטישה .א

 .(1 ,0) דבלב תורפס יתש תלעב -- תירניבה הטישה ..ב

 הטישב דובעהו תינורשעה הטישב כ'ידב םסישענ טלפהו הז בשחמב םינותנה טלק

 סינשה תצורמב חתפתהש בשחמה אוה יתרפסה בשחמה .תינורשעה וא תירניבה

 םוכיסה תנוכמו (26500[) לקספ לש הטושפה םוכיסה תנוכמ ,הינובשחהמ לחה

 .(ת6וטווזו2) ףינביל לש תינחלושה
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 ןמ ,יתרפסהו יגולנאה ,ונילוצש םיבשחמה יגוס ןיב ינורקעה לדבהה רואל

 : םהיניב םילדבהה לע תוטרפב דומעל יוארה

 ,גישהל רשפאש השורדה קוידה תדימ שארמ תטבקנ יתרפס בשחמב -- קויד

 .תיסיפה תומכה לש הדידמה תלוכיל לבגומ יגולנא בשחמב קוידהש העשב הב

 תכרעמהש יפכ תוהובג תויוריהמל עיגהל רשפא יתרפס בשחמב -- תוויהמ

 ןמז''ב סידבוע יגולנא בשחמב .םיינוציח טימרוגב יולת יתלב אוהו קפסל תלגוסמ

 רושק אוהש םינקתמה י''ע עבקנה בצקה יפל לעופ בשחמה :(ת601 !זווו6) ''יתימא

 -מהש יאנתב) ליט לש ופועמ רחא בקעמ תעשב תשרדנה תוריהמה יפל :מכ ,םתא

 .(הלוטפ תוריהמ התואב דומעל לוכי בשח

 .סימוד טיעוצב לעב יגולנא בשחממ רקיו לודג יתרפסה בשחמה -- חפנו ריחמ

 םיכרצל הלעפהל ןהינו יגולנאה בשחמהמ שימג יתרפסה בשחמה -- סםישומיש

 םיתעל .םידחוימ םיכרצל בשחמכ ומוקמ תא ספות יגולנלאה בשחמהש דועב ,םינוש

 תכרעמב ומכ ,תחא המישמ עוציבל יתרפסו יגולנא ןקתה תחא תכרעמב םירושק

 .םינתשמ םינותנמ םיבסומ יתרפסה בשחמל בושיחה ינותנ רשאכ ,ראדר לע חוקיפ

 םיבסוטה םסינותנ קפסמ יתרפס בשחמ רשאכ םסיחתתות תללוסב אוה ךופה הרקמ

 .יגולנא בשחמ י''ע ןווכתו בשוחת רשא היטס תיוזל

 יתרפס בשחמ לש סינוש סיגוסט

 .(5ק60801 עווזעס56) תרדגומ הרטמל בשחמ א

 היונבו העובק ןכ םג תינכתה ,ךכל יא .הנותנ העובק היעבב לפטל יונב בשחמה

 ךרד תונזומה תוארוה רפסמל טרפ ,יונש תורשפא אלל בשחמב הלוכ טעמכ

 יסחי ןפואב דאמ םינטק םה וז הצובקב םייתרפסה םיבשחמה .הרקב חול

 קושב םיטעומ הלא םיבשחמ .יוחסמ שומישב ונדי-לע םירכומה םיבשתמל

 תוללוס לש חוקפ תוכרעמב לשמל םיאצמנו ,יאבצ שומשב םיבורמו יחרזאה

 .םיקנט יחתות וא ,םיחתות

 .(6[5016811 1עק6) עדמ יכרצל בשחמ | .ב

 תיטמתירא תכרעמ ,םינותנ תקזחהל ריהמו לודג ןורכז יייע ןיפואמ הז בשחמ

 תכרעמ .הלודג קויד תדימ תלעבו הריהמ (2100וזָא 2סומ1) תללכושמ תירניב

 .טעומ םינותנ רפסמב לופיטל ,ללכ ךרדב הטושפ טלפו טלק

 .(וו551₪655 108151105 1עק6) םיקסעו להנימ יכרצל בשחמ = .ג

 תדעוימה הריהמו תנווגמ ,תחתופמ טלפו טלק תכרעמ לעב אוה הז בשחמ

 -ית סיעצבתמ םהילעשו ,הכרד םירבועה םינותנ לש תולודג תויומכב לופיטל

 תכרעמ תובר םיתעל תמייק הז גוסמ םיבשחמב .יסחי ןפואב סיטעמ םיבוש

 ,סינותנ תכירע) הז בשחממ םישרדנה סיעוצבל תמאתומה תינורשע תיטמתירא

 .(דועו םידוק סוגרת

| 
| 
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 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 .ר.יס.נ תרבחו 1400 הרדסמ .מ.ב.י תרבח לש םיבשחמה םיללכנ וז הצובקב

 /.מ.ב.י בשחמהו ירניב אוהש 2000 וקליפ בשחמ ,םיינורשע םיבשחמ םהש 5

 .ינורשעו ירניב בושיחל תויטמתירא תוכרעמ יתש ללוכה 0

 .(000670] ?07ע056) ישומיש-בר ינללוכ בשחמ

 -כת עוצבמ םיעבונה םיכרצה תא אלמל דעוימ .,אוה ןכ -- ומשכ ,הז בשחמ

 תללכושמו הריהמ תיזכרמה תכרעמה .סינותנ דובע לש תוינכתו תויעדמ תוינ

 ;עמהמ הלודג וזכ בשחמ תכרעמש םירבדה עבטמ .טלפ /טלקה תכרעמ םג ןכו

 .ורכזוהש תומדוקה תוכר

 ,תכרעמה %זכרמב הז גוסמ בשחמ אצמנ םינותנ דובעל תולודג תוכרעמב

 : יטיא טלפ/טלק דויצב רזע תודובע עוצבב ול םיעייסמ רתוי םינטק םיבשחמו

 תוריבס תקידב תכירע ,םיסיטרכ תטילק ,הספדהל יטנגמ טרסמ םינותנ תרבעה

 תטישב שומש ידי-לע .הדובעה ךשמהל שורד הנבמב יטנגמ טרסל םתרבעהו

 -נגמ טלפ/טלק יעצמאב שמתשמ אוהש ןויכמ בשחמה לוצינ תא םסיריבגמ וז

 הלדוג ללגב .תיזכרמה תכרעמה תוריהמל םתלועפ תוריהמב םימיאתמה םייט

 : המגודל | ,10ז86 50016 6סחוקא(6ז .תופוכת תארקנ איה תכרעמה לש יזיפה

 -תאל .6000 תרדסמ .יס.יד.יס יבשחמו ,הלעמו 360/50 ,7090 .מ.ב.י יבשחמ

 תויהל םהל תורשפאמה תונוכת טיינוניבו םינטק םיבשחמל םג ונקוה הנור

 תונוכתה .תויעדמ תודובעו סינותנ דובע יאשונב תותוקל תרשלו םיינללוכ

 ,לודג ןורכז תנקתה ,תינורשעו תירניב הטישב דובעה תרשפא ןה ןאכ תוירקעה

 .טלפ-טלק תודיחיב ןווג

 בשחמ לש הלועפ תוטיש

 : עוצבה תוריהמ לע הבר הכלשה ןהל שיש הלועפ תוטיש רפסמב םסיניחבמ ונא

 .(5עאסמתסאסט5, 45צא6מ תסאסט5) תינורכניסאו תינורכניס

 בשחמב םירבעומה תותואה .בשחמה לש הלועפ בצקל תוסחיתמ ולא תוטיש

 .םיבוצק יתלב וא םיבוצק ןמז יקרפב םינתינ הרקבה תכרעמ י''ע םילהונמו

 ןמזה ךשמל ההזו ,שארמ עובק ןמז ךשמ תולועפה לכל ,ינורכניסה בשחמב

 ,תוחפ תכשמנ איהש לכ הלועפ רשאכ ;רתויב הכוראה הלועפה עוצבל שורדה

 לש רובח תלועפ : המגודל .תרחא הלועפ עוצבב ליחתי אלו הכחי בשחמה

 תלועפ עוצבל שורדה ןמזה תא לוזגת אוהשלכ תורפס רפסמ ילעב םירפסמ ינש

 :הנוכמב רתומה ילמיסקמה תורפסה רפסמ ילעב םירפסמה ינש לש רובח

 -טהש רחאל דימ האבה הלועפה הליחתתמ תינורכניסאה הטישב תאז תמועל

 -מהמ "ריהמ אוה ינורכניסאה בשחמהש ןאכמ .הל תמדוקה הלועפה המיית

 .רתוי בכרומ ולש הרקבה ןונגנמ ךכמ האצותכ סלוא ,ינורכניסה בשח

 .(ת4ת4ז מז, 50ת145) תירוטו תיליבקמ

 םינותנ תרבעה תרוצל תוסחיתמ ,תירוטהו תיליבקמה ,ולאה תוטישה יתש
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 רפסממ תבכרומה היצמרופניאה הדיחי תרבעומ תיליבקמה הטישב .בשחמב

 -עומ תירוטה הטישב .םידרפנ םיילמשח סילגעמב ,ליבקמב ,תותוא לש עובק

 תוריהמ לע הכלשה וז הרבעה תטישל .דחא לגעמב הז רחא הזב תותואה סירב

 .רתוי הריהמ תיליבקמה הטישה : תכרעמה לש הלועפה

 תירוטו תיליבקמ הלועפ

 רובח תולועפ עוצב

 ד בלש ג בלש ב בלש א בלש

 ו-4 א רבוחמ

 219 ב רבוחמ

 אושנ

 םוכס
, 

 : (םיבלשב) רוטב םירפסטמ ינש רובח
 רפסמכ רובחה תולועפ רפסמ .אושנו תורפס יתש לש רובח עצבמ ןקתמה '

 .רתוי לודגה רבוחמה תורפס

 א רבוחמ 005642ו3 א רבוחמ

 ב רבוחמ "9" 4 ב רבוחמ

 םוכס 00564037 | ןושאר םוכס
 אושנ אלל ו אושנ

 אושנ
 00565037 | םוכס

 םוכס

 : ליבקמב םירפסמ ינש רובח
 כיי'חאו ,אושנב בשחתהל ילבמ ליבקמב תורפסה לכ לש רובח עצבמ ןקתמה
 השלש םסג םיתעלו ,םיבלש ינש סימייק רמולכ .אושנה תא ןהילא רבחמ

 .םירבוחמה לש תורפסה רפסמב תולת אלל

 םינותנ תובעה

 ך הן | כ --תופדה
 רוטב הרבעה

 | . | ליבקמב הרבעה
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 יתמישמ-ברו יתמישמ-דח בשחמ

 רדסב םינותנ דובע לש תומישמה תועצבתמ םינטק םיבשחמ לש תוכרעמב

 -ישמה תיברמב .דבלב תחא המישמ בשחמב תעצובמ אוהש ןמז לכב ,רמולכ ,בקוע

 ראשו תכרעמה יביכרמ לולכמ לש ריעז קלחב קר ןמז תדוקנ לכב םישמתשמ תומ

 ןכ לעו ,ינזבזב רבדה הארנ רתוי םיללכושמ םיבשחמב .םילעפומ םניא םיביכרמה

 (ליבקמב) תחא הנועבו תעב (תומישמ) תודובע רפסמ לוהינ לש תויורשפא םהב שי

 םניאש תכרעמה יקלח סתוא לש אלמ לוצינ י''ע רשפאתמ רבדה .בשחמה תכרעמב

 יהשלכ תולת ביחמ וניא תומישמ לש ליבקמה עוצבה .תונוש ןמז תודוקנב שומישב

 תכרעמ יביכרמ תא תלצנמה הדיחיה איה וליאכ תמיתסמו הליחתמ תחא לכ .ןהיניב

 .הל םישורדה בשחמה

 תלעופ יתמישמ-דח בשחמב .טלפו טלק תולועפב תתל רשפא ךכל תטלוב המגוד

 תכשמתמ האירקה תלועפ .יטנגמ טרס .א םיסיטרכמ םינותנ תארוקה תחא תינכת

 (0ק70/0-06₪] 2ז0065- תיזכרמה דובעה תכרעמ ייי'ע לצונמ וניא רשא תיסחי בר ןמז

 -שכ .טלקש רמוחה דובעב בשחמה ליחתי האירקה תלועפ רמגת רשאכ 5ז8ַפ מו)

 תינכת תלעפומ יתמישמ-בר בשחמכ .תואצותה תספדהב בשחמה קוסעי דובעה רמגי

 -כתה י''ע תיזכרמה דובעה תכרעמ הלעפוה אל ובש ןמזה תא תלצנמ רשא הליבקמ

 0 .הנושארה תינ

 בשחמה לש רתויב הבושח הנוכת אוה יתמישמ-ברה דובעה רשוכש ןייצל שי

 .ראותש יפכ תוליבקמ תוכי" לט תוקפו עוצבל הלעפה תינכת י''ע תלצונמ רשא
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 סטוסטו 3 /

 | כטוקטו

 םינוש םיבשחמב הקפהו דובע ,הנזה תולועפ עוצב

8 
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 ,הנזה ללוכ דובעה ךילהת .םינותנ ישוג לש דובע עצבל שי ןותנ ןמז קרפב

 : םינוש םיבשחמ השולשב עוצבה תטיש ןאכ תגצומ .הקפהו סיבושח עוצב

 ליעפהל לוכי ןמז תדיחי לכבש ןויכמ ,דרפנב המישמ לכ עצבמ 4 בשחמ -

 ; ויביכרממ דחא תא קר

 תכרעמו הקפהו הגזה תכרעמ תא ליבקמב ליעפהל לוכי 8 בגשחמ -

 זכ םא ,יללכה עוצבה ןמזב ךוסחל ןתיג) ךכמ האצותכ .תיזכרמה דובעה

 תנזה תודיחי ןמזה לכ תתרשמ תוקפה תכרעמש תורמלש תוארל רשפא

 )ו ןמזה לכ תולצונמ ןניא ןמצע תודיחיה ירה הקפה וא

 הנזהה תודיחי לכ תא תופיצרב ליעפהל תורשפאה תמייק 6 בשחמב -

 תא עצבל ןתינ וז הלועפל ליבקמבו ,תללכושמ הרקב תכרעמ י''ע הקפההו

 ךותמ הארנש יפכו ,דאמ בר אוה ןמזב ןוכסחה .םישוודה םיבושחה

 6 דובע) 4 בשחמ לש ותקופתמ הלופכ הז בשחמ לש ותקופת טוטרשה

 בושח םיילהנמ םינותנ דובעב קסועה בשחמב .(3 תמועל םינותנ ישוג

 דובנעה ןמזש ןויכמ הקפההו הנזהה תודיחי לש ףיצרה לועפתה דחוימב

 .ותקפהו ותגוהל שורדה ןמזהמ רתוי ןטק םינותנ שוג לש

07 
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 סינותנ סושרל תוטיש

 ןכ לעו ,דובעל תדעוימה םינותנה תומכ תמועל ותלוכתב לבגומ בשחמה ןורכז

 ןיזהל שי ןורכזה לא םינותנה תא איבהל ידכ .ינוציחה ןוסחאה ינקתמב םיאצמנ סה

 ,םינותנ תנסהאל םיברו םיעצמא םימייק .דובעה רחאל בוש סתוא טולפלו סתוא

 -ותנ טולקל םידעוימה םהמו בשחמה לא םישדח םינותנ תרבעהל םידעוימה םהמ

 .ינש דובע בלשל וילא םריזחהלו דחא בלשב בשהמב ודבועש םינ

 ריינ טרס ,בקונמ סיטרכ : ןוסחא תורוצ המכמ םינותנ טולקל לוכי בשחמה

 טפדומ ספוט ,(קסידו םארק) הרישי השיגב ןוסחא ינקתמ ,יטנגמ טרס ,בקונמ

 .תיטפוא האירקל ספוטו תיטנגמ וידב

 ינקתמ סםלוא ,הלאה ןוסחאה תורוצמ דחא לכב הנוש םינותנה םושר תטיש

 .בשחמ ותואב לבוקמה דיחא דוקל םושיוה דוק תא םיכפוה בשחמה לש טלקה

 י''ע האירקל םינתינ תיטפוא האירקל תויתואבו תיטנגמ וידב םיספדומה סינותנה

 תורוצ ראשב .סיטרכה לע חונעפ וא םיבוקנ אורקל ןתינ רתוי התוחפ הדמב .םדאה .

 אורקל לוכי דבלב בשחמה -- הרישי השיג ינקתמו יטנגמה טרסב דחוימבו ןוסחאה

 .םינותנה תא

 ןוסחאה תורוצמ תחא לכב םינותנה םושיו תטיש לע דומענ הזה קרפב

 .ורבזוהש

 בקונמה סיטרכה

 ןיב יירשג"ה ,בקונמה סיטרכה לש ותובישח הלודג ינושארה הנזהה בלשב

 .בשחמה ןושלו םדאה ןושל

 תורפס תויתוא סידחוימ סיבוקנ
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 טיטרכב םירוטה דחא סיטרכב הדש



 הנזה את

/ 

 םינותנ דובעל דויצ

 טלקה אשונ אוה .רתויב םיבושחה טלקה יעצמאמ דחא אוה בקונמה סיטרכה

 אשונכ שמשמ אוה .''ןיבהלי'ו י'ארקי'ל בשחמ לש טלק ןקתמ לוכי ותואש ינושארה

 רשאכ ,ףיקע טלק אשונכ וא ,הילא ןזומ אוה רשאכ םינותנ דובע תכרעמל רישי טלק

 9 קסיד ; יטנגמ טרס) רתוי םיריהמו םירחא ןוסחיא יעצמאל סירבעומ וינותנ

 .בשחמל םינזומ םהמו

 ילעב םיסיטרכ סג שומשב םיאצמנ סלוא ,םירוט 80 ןב אוה רכומה טיטרכה

 -יסו תויתוא ,תורפס) םיות םינומש דע ליכמ לבוקמה סיטרכה .רחא םירוט רפסמ

 רפסמ .עובק דוק יפל ןימיל לאמשמ ,הז רחא הזב וב םיבקונמה (םידחוימ סינמ

 .י/הדש'" םיארקנ ('דכו יגולטק רפסמ ,םש ,םוכס) דחא ןותנ בקונמ- םהבש םסירוט

 -ותנה תאירק .םיינכמורטקלא םינקתמב דובעל סינתינ סיטרכב םיבקונמה םינותנה

 -רכה לעמ אצמנה (תכתמ תשרבמ) םיאתמ שושג ןקתה יי'ע תעצובמ סיטרכה ןמ םינ

 לכב סיטרכל תחתמ אצמנה לילגב תשרבמה עגממ רצונ ילמשחה סלופמיאה .סיט

 ינונגנמ סע םיסיטרכ תאירקל םינקתמ סנשי .דובעל האלה רבעומו ,בוקנ שיש סעפ

 םינקתמה .בוקנה תא ההזמ (תשרבמ אלו) רוא ןרק םהב םיירטקלאוטופ האירק

 דע 300-מ ,תונוש תויוריהמב םידבוע םיבשחמב םיסיטרכ תאירקל םיללכושמה

 .דויצה גוסו תכרעמה תושירדל סאתהב ,הקדב םיסיטרכ 0

 רש 07

> 
 האירק תדיחי

 בוקנ תדיחי

 ףוסיא יאת

 םיסיטרכ לש בוקנו האירק

 וז לא תיושומ 'ב הנחתב האירקה .תונחת יתש ןנשי האיוקה תדיחיב

 .התונמיהמ תא תיטבהל ידכב 'א הנחתב העצובש

 תונמיהמ תא חיטבהל ידכב בוקנה רחאל האירק תעצובמ בוקנה תדיחיב

 ,לוצבה

. 

 '* -רכה לדוג : םהיתודימ תא ןייצנ םיסיטרכ םיספותש חפנה לע גשומ תתל ידכ

 " הספוק ; םיסיטרכ 55 יייע לבקתי דחא מ''ס לש יבוע ; מי'ס 8,5 >< 19 ךרעב סיט

 םשל .160,000 -- םיותב התלוכתו ,מי'ס 40-כ (וטורב) הכרא םיס*טרכ 2000 הליכמה

 םיות 800 וילע הטלקהה תופיפצו שטניא % ובחרש יטנגמה טרסה תא גיצנ האושה

 .דחא שטניא לש ךרואב טרס לע םיאלמ םיסיטרכ 10 לש הלוכת ,רמולכ ,שטניאל

 .(טרס ימ 5) שטניא 200 לש ךרואב יטנגמ טרס לע תרמשנ םיסיטרכ 2000 לש הספוק

 הגזה את

0 



 סינותנח דובעו ינורטקלאה בשחמה 10

 תויורשפאה םומיסקמ הבש 802 תטיש איה םיסיטרכב תלבוקמה בוקנה תטיש

 -עהל ךרוצ היה םיבר םירקמב .3 וא 2 ,1 אוה רוטב םיבוקנה רפסמו 64 אוה

 שומישל הסנכוה זאו לבוקמ ןמיס וא ב''א גוצי םהל ןיאש םינותנ סיטרכה לע סימ

 1 תירניבה הרפסה תא למסמ בוקנ לכ .תורושב וא םירוטב תירניבה בוקנה תטיש

 אוה ןורסחה סלוא .סיטרכה לש לוביקה לדגוה ךכ י''ע .0 הרפסה ושורפ בוקנ יאו

 תשמשמ דחוימב .בשחמב םייניב ינותנ לש הנזהו בוקנל קר הבוט וז הטישש ךכב

 תרבח לש 360 יבשחמב .(לשמל 315 בשחמב) הנוכמ תפשב תוינכת בוקנל וז הטיש

 ןתינ הבשמ6]802 תטיש העצוהו סיטרכב בוקנה תויורשפא תרגסמ הבחרוה .מ.ב.י

 ירניב ךרע וא דחא ות גצימ רוט לכ .השש דע דחאמ ,םיבוקנ רפסמ דחא רוטב בקמל

 .לבוקמ היהש יפכ ןמצע תוירניבה תורפסה לש בוקנ הז ןיאו ,תויבס 8 ןב דחא ות לש

 תויתואה חתפמ סופוז קטא6א - תורפס בוקנ
 .ם .ב.י סיטרכב

 | ןו|5|2 |4 |5 |6 |7 | 8 | 9 | "7

 בוקנל שורדה ףורצה .תילגנאבו תירבעב םתועמשמו ,בוקנה יפורצ תלבט
 .87-ו 4 ,(>) 11 בוקנמ לבקתמ ,לשמל ,צ ותה

 םוכס

 : תורטמ המכל שמשמ בקונמה סיטרכה

 ; בשחמל םינותנ תנזה יעצמא .א

 ; םינותנ ןוסחאל יעצמא .ב

 דיתא סיטרכב בוקנה דוק : הביסה) הנוכמל הנוכממ םינותנ תרבעהל יעצמא | .ג

 ; (סישמתשמה לכל

 .בשחמל תוינכת לש ןתנזהל יעצמא .ד

 .אוה הזכ םנמואו (םושר תדיחי) שא[ תשססתפ םשב סיטרכל אורקל לבוקמ

 -ובק יתש םיתעל וא תחא תיגול הדיחי הוהמה םינותנ תצובק םיבקנמ סיטרכ לכב

 . םישוע רשאכ .סיטרכל סיטרכמ תושלוגה תויגול תודיחי תינבמ סיענמנ סלוא ,תוצ

 .דיחא יוהז רפסמ תחא תיגול הדיחי םיוהמה םיסיטרכה לכב םיבקנמ תאז

 טלפה רשאכ .6452-ת54 08 םיסיטרכ ארוק -- טלק תדיחיב ''סיארקנ' םיסיטרכה

 6485 -- םיסיטרכ בקנמב הלועפה תעצובמ םיבקונמ םיסיטרכ אוה הדובעב שרדנה

 .סטאסאה



 דג סינותנ דובעל דויצ

 בקונמ סיטרכ רואת

 יללכ רואת

 .דבלב דחא ות בקנל רשפא רוט לכב רשאכ ,םירוט 80 ליכמ ונינפלש סיטרכה

 ,דחא ללוכ בוקנה דוק .הנותחתה הרושב ןימיל לאמשמ םינמוסמ סיטרכה ירּוט

 ,םיוסמ רוטב בוקנ ןיא רשאכ .ןותנ ות ראתל ידכ רוטב םיבוקנ השולש וא םינש

 ןווכל סאתהב ןימיל לאמשמ בוקנה ןווכ .(20ו0%) ''קירי'' ותה תא רוטה ותוא אטבמ

 .(לאמשל ןימימ) בוקנה תנוכמב סיטרכה לש העונתה
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 1 .י+י

 א הדש ב הדש ג הדש ד הדש ה הדש ו הדש + הדש

 (ףרוצמ רבסה האר) | .בקונמ סיטרכל המגוד

 -סמב םינמוסמ םיבוקנ 10 .םינוש םיבוקנ 12 בקנל רשפא סיטרכב רוט לכב

 וא /,א םיאוקנה ,םיפסונ םיבוקנ ינשל םוקמ שי סיטרכה שארב .9 דע 0 םירפ

 .(וילעמ ש בוקנו 0-ה דיל א ) 12 בוקנו 11 בוקנ

 :(20א8) יליע בוקנו (9 דע 0) תורפסה בוקנ : תומשב בוקנה ירוזא תא תונכל לכונ

 הז בוקנ ףורצו ליאוה דרפנ סשב הנוכמ יליעה בוקנה .(12 וא) ש -ו (11 וא) א ,0

 ידכב .ךשמהב ראותיש יפכ םייתבפלאה סיותה תא ונל ןתונ תוופסה בוקנ םע

 ,יליע בוקנ : םיבוקנ השלש וא תורפס יבוקנ ינש בקנל שי םידחוימ םינמיס בקנל

 .תורפס יבוקנו

 שארב ספדומ סכועו תבקנמה י''ע תיטמוטוא םיחנעופמ ובקונש םירוטה

 םשל קר אמגודב ונתינ תוייבעה תויתואה ,דבלב תילגנאב אוה חונעפה .סיטרכה

 .רבסה

 ץ/
 א

 יליע בוקנ

1 

 תורפט בו



 הווה

 שרי

 פה

 :א הדש

 :ב הדש

 :ג הדש

 :ד הדש

 :ה הדש

 :ו הדש

 :ז הדש

 סינותנח דובעו ינורטקלאה בשחמה

 : (תפרוצמ אמגוד האר) תודשה רואת

 .10 דע 1 םירוט

 המיאתמה הרושב דחא בוקנ רוט לכב ,9 דע 0-מ תורפסה ובקונ הז הדשב

 .הרפסה ךרעל

 .37 דע 11 םירוט

 -בעה תויתואה תמועל תויניטלה תויתואה ליבקמב תונתינ הז הדשב

 הליבקמ איהו םיבוקנ ינש לש ללכה ןמ תגרוח א תירבעה תואה .תויר

 .(דבלב דחא בוקנ) תילגנאב 6 ןמיסה לש בוקנל

 .50 דע 38 םירוט

 .% וא * + : ןוגכ םילבוקמה ןמ םידחא סינמיס ובקונ הז הדשב

 .56 דע 51 םירוט

 ןווכל םיאתמ ןימיל לאמשמ בוקנה ןווכ .158א48 הלמה הבקונ הז הדשב

 .תיניטלה הביתכה

 .62 דע 58 םירוט

 טיטרכה ןכות רשאכ .קיר דחא רוט ונשי הז הדשל םדוקה הדשה ןיב

 .ייקירי'' ותה תא גצימה ךרעה 57 רוטל דעוימה סוקמל סנכי בשחמל ןזוי

 הספדהה תרושב 57 רוט ,תספדמב בשחמה ןמ ספדוי סיטרכה ןכות רשאכ

 ןבומכ ןימיל לאמשמ ,לארשי הלמה תבקונמ 62 דע 58 םירוטב .קיר היהי

 תוליבקמה תוילגנאה תויתואב אוה סיטרכה שארב חונעפה .(ישראל)

 .תירבעב חונעפ ןיאש ןויכ

 -ואה רדס תא בשחמב ךופהל שי ירבע 'בא הדש ןכות סיפדהל שי רשאכ

 ןיא רשאכ תוארוה תרדס י''ע וא ,(1מטשמ:6) תדחוימ הארוה ידי לע תוית

 ספדות סיטרכב ישראל הלמה. ןכל .וזה הכיפהה עוצבל תדחוימ הארוה

 - בוקנה יסיטרכ תונוכמב םג תמייק המוד היעב .תספדמב לארשי-כ

 .ןווכ תכיפה תעצובמ ולא תונוכמב .הספדה םשל תירבעב 'בא הדש תכיפה

 .רושיקה חול תועצמאב תויתואה

 7.73 דע 67 םירוט

 לש לאמש דצב בקנל שי .תורפס 5 ןב רפסמ בקונמ םירוט 7 ןב הז הדשב

 תודיחיה תרפס .הדשב ןוכנה סוקמב וביצהל ידכ םיספא ינש רפסמה

 .הדשה לש ינמיה לובגה יפל םיעבקנ תינורשעה הדוקנה וא

 .79 דע 76 םירוט

 .* ןמיסו הרפס ,תויתוא יתש : םינוש סיות 4-מ בכרומ הז הדש



 * 3 סינותנ דובעל דויצ

 בקונמ ריינ טרס

 םיינושאר םינותנ תנזהל בקונמה סיטרכה ומכ ונתוא תרשמ ריינה טרס

 : ףרגלטה תותשרב רקעב ץופנ בקונמה ריינה טרסב שומשה .תוינכת תנזהלו בשחמל

 (רטנירפלט) הנוכמל ותוא םיניזמ ,ריינ טרסב תרודשתה תא סיבקנמ תחא תכרעמב

 ושומשב .ספדנ ונכת םג ,שרדנ סאו בקונמ ריינ טרסט םילבקמ קחורמה ןקתמבו

 סשל םיסיטרכל ריינ טרסמ םינותנה סיתעל םירבעומ םסינותנ דובע תוכרעמל טלקכ

 םיטרסה םישמשמ םירקמה בורב סלוא ,בוקנ יסיטרכ דויצב וא םיבשחמב דובע

 .בשחמל הרישי ָהנזהל

 תגזהל" בקונמה ריינה טרסב שמתשהל םיפידעמ םהב םיבשחמ תוכרעמב

 המודב ריינ טרסל בוקנ תונוכמב םישמתשמ ,םיסיטרכב אלו בשחמל םינותנה

 תומשור תופוק ןדוסיב ןה ריינ טרסל בוקנה תונוכמ .םיסיטרכל בוקנה תונוכמל

 תלועפל ליבקמב .בקונמה טרסה אוה ןהלש יאולה רצומש (לשמל ,קסע יתבב)

 םג רצונ בקונמה טרסה .ובקונש םינותנה לכ לש האלמ הספדה םילבקמ בוקנה

 היסיטרכ לוהינל ליבקמב .תונובשח-תלהנהל תונוכמ וא םוכיס תונוכמל יאול רצומכ

 טרסה .ריינה טרס לע שארמ ועבקנש םינותנ סיבקנתמ ,תרוקיב ימוכס תריצי וא

 "ותנה לש ףסונ דובע ךרוצל ותוא ארוקה ינורטקלאה בשחמל כ''חא רבעומ ומצע

 .וינפ לעש םינ

 תנזהל תטישהמ תח4 לכב הריתבהו תולבגמו תונורתי בקונמה טרסלו םיסיטרכל

 .רדגומה הרקמה חותנ רחאל תישענ םינותנ

 םינותנ סושירו טרסה הנבמ

 -ואה ,תורפסה תא סירידגמה םינוש םיפורצב ריינה טרסב םיבקונמ םינותנה

 וכראל םישענה ,םילוגע םירוח סה םסיבוקנה .םילבוקמה םידחוימה םינמיסהו תוית

 לש ףוצר סושיר יעצמא אוה ריינה טרס .ץניאל םיבוקנ 10 לש תופיפצב טרסה לש

 הוהמ סיטרכהש דועב .עובק ךרוא לעב וניהש בקונמה סיטרכל האושהב םינותנ

 יפ לע שארמ תורדגומה םושר תודיחי המכ וא המלש תחא תיגול סושר תדיחי

 -ףוס'י) 'סושר תדיחי לכ רחאל וב בקונמה דחוימ ןמיס ריינה טרסב םייק ,וירוט

 : .(י'המושר

 םיטרסה .(םיצורע) םיבוקנ 8-ו 7 ,6 ,5 רובע םינוש םיבחרב סיקפוסמ ריינ יטרס

 בוקנל םישמשמ םיצורע 8 לש םיטרסהו רקעב רטנירפלטב םילבוקמ םיצורע 5 לש

 םשל םיפורצ קיפסמ ןיא םיצורע 5 לש טרסב .בשחמל םינותנ תנזה םשל דחוימ

 שי ךכ סםשל .םינוש סיות ינשל םיהז םיבוקנב ךרוצ שיו םייוצרה םיותה לכ בוקנ

 בוקנ תא םידקמה רחא דחוימ בוקנו תויתואה בוקנ תא םידקמה דחוימ בוקנ
 .סינוש םיות לש לודג רפסמ בקנל רשפא םיצורע 8 לש טרסב .םינמיסהו תורפסה

 הז בוקנ .(יגוז יא ת4א[7ע) םותמ תרוקב בוקנ תפסותב דרפנ בוקנ ףורצ שי ות לכל

 .ות לכ רובע טרסה יצורע בחורל יגוז-יא םיבוקנ רפסמ םילשהל ידכ ףסונ
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 155 סינותנ דובעל דויצ

 ינפ לע רבוע טרסה .תירטקלאוטופ הטישב תישענ םיבשחמב ריינה טרס תאירק

 ינשה ורבעמ אצמנש ירטקלאוטופה אתה לא םיבקנה ךרד תרדוח רשא רוא תמולא

 .ארקנש ותה תא גציימכ בשחמה לא רבעומ לבקתמש רואה תודוקנ ףורצ .טרסה לש

 -יהמו הינשב םיות 1000 לש האירק תוריהמב םילעופ םיבשחמל ריינ יטרס ינקתמ

 תרבעה תשרדנ רשאכ רתוי םייטיא סינקתמ ןבומכ םימייק .סיות 150 לש בוקנ תור

 (ימ 300-ל בורק) לגר 1000 ךרואב םה םילבוקמה ריינה טרס ילילג .תטעומ םינותנ

 םירוט 80 ינב םיסיטרכ 1500 -- לש הלוכתל ההזה םיות 120.000-כ םתלוכתו

 .מי'ס 25-כ טרסה לילג רטוק .א''כ

 יטנגמ טרס /

 .תומישמ המכב יטנגמה טרסה תרשמ סינותנ דובעל ינורטקלא בשחמ תכרעמב

 םיסחיתמ םילדבההו םינותנ ןוסחא איה הדיחיהו תירקעה המישמהש רמול רשפא

 .ןוסחאה לש תונושה תורטמל

 הובג הרבעה רשוכו םושירה תושימג ,םתאיוקו סינותנה םושיר תונמיהמ

 םהש ךכ ידיל ואיבה ,ךדיאמ תיסחי ךומנ ריחמו לועפת תויחונ ,דחמ סינותנ לש

 יעצמא לע תוססובמה הלאב םג ,םיבשחמה תוכרעמ לכב ןוסחא יעצמאכ םילבוקמ

 .הרישי השיגב ןוסחא

 :ןה ןוסחאה תומישמ

 -רכה לש םמוקמ תא יטנגמה טרסה אלממ הז ודיקפתב : עובק םינותנ ןוסחא .א

 וא תונובשח-תלהנהל תונוכמב ,תינדי הדובעב תולבוקמה ןהינימל תוסט

 .בוקנ יסיטרכל תונוכמ תכרעמב

 יעצמאכ יטנגמה טרסה שמשמ וז הרטמל :דובע יכילהת ןיב םינותנ תורבעה .ב

 טרסהו דימ עצבתהל תבייח הניא םסינותנה תרבעה .םינותנ לש הנזהו הקפה

 .ךרוצל םאתהב ךורא וא רצק ןמז קרפל סינותנ לש ןוסחא יעצמאכ ןכ לע שמשמ

 לע ורבגתה סילודגו םיינוניב םיבשחמב : תכרעמל םישדח סינותנ לש הנזה | .ג

 -ונמ םיסיטרכ יארוק) םיינכמ-ורטקלאה הנזהה יעצמא לש םתלועפ תויטא

 תרבעה יי'ע (םייטפואו סייטנגמ םיכמסמ יארוק ,בקונמ ריינ טרט ארוק ,םיבק

 ,דחוימ ןקתמב תישענ וז הרבעה .יטנגמ טרס לא ולא םינקתממ סינותנה

 ווו!!:קזסָפזםחאחאק תטישב לודג בשחמב הליבקמ הדובעב וא ןטק בשחמב

 .םינותנה לש טלקה יכילהתל ןזומ רצונה יטנגמה טרסהו ,(ךשמהב רבסותש)

 וחתופ יטנגמ טרס לא ריינ טרסמו םיסיטרכמ םינותנה תרבעה תא ךוטחל ידכ
 ההז הלועפ תישענ םהבש יטנגמ טרס לע רישי ןפואב םינותנ תביתכל םינקתמ

 .בוקנה תלועפל



 הו יויו יוושיויישקווואיוע

 ו

 וו

 םינותנח דובעו ינירטקלאה בשחמה 6

 יטנגמ טרסב סיות סושיר

 .םיצורע 7 ןב יטנגמ טרס לש .הלדגה

 בחורל םיעטוקמה םיוקה .םיצורעה תולובג תא םילמסמ ךרואל םיוקה

 ..(1 = תיבט) םמצע טונגימה ינמיס סה
 6  תנמוטמ הרושב .ות לכב תויבסה יכרע סה 4, 2, ,8 ,4 ,2 ,1 תורושה

 .ות לכב תויבסה רפסמ תא יגוז רפסמל םילשמה טונגמה םייק

7 686% 816 --.) 

 ו 518 --

 מ] | 0 0

 .םיצורע 7 לש יטנגמ טרסב תויבס 36 ךרואב תירניב הלמ סושיר

 םיתתנ שוג םינותנ שוג

6 | 
 - םוס6א -ש1 ן-- 9%

 יטנגמ טרסטב סינותנ םושיר

0 | 23 4 56 7 9 

4% 

0 



 7 סינותנ דובעל דויצ ינותנ דו וי

 םיכילהתל םינותנ לש הנזהל ואיבהש תובסה : סייפוס םינותנ לש הקפה | .ד

 ךילהתב ,ונממו יטנגמ טרס לא םתקפהב וחנה רשא םה םיטרס תועצמאב

 תלבוקמ בשחמל תורישי הרושקה תספדמ תועצמאב הקפה .תספדמל ,דרפנ

 .דבלב םיינוניבו םינטק םיבשחמב

 .טרסה בחורל םיריעז םיוקב תיטנגמ הטישב יטנגמ טרסב םיטלקומ םינותנה

 תנתינו בר ןמזל תרמשנ וזה הטלקהה .''תיבס'' םיארוק וזכ טונגימ תדוקנ לכל

 םינותנ לש האבה הטלקהה ןמזב .תובר םימעפ יטנגמה טרסה ןקתמ יי''ע ''האירק''ל

 לש י'הקיחמ''ב ךרוצ אלל םימדוקה לע םישדחה םינותנה םימשרנ טרס ותוא לע

 תופיפצב (תויבס לש ףורצ י''ע) טרסה בחורל םימשרנ םיותה .םימדוקה םינותנה

 .ןקתמה תושירדלו הנבמל םאתהב ץניאל םיות 1,600 וא 800 ,556 ,200 לש

 יבגל .תירניב םינותנ תלממ קלח וא םיירמונפלא םיותכ םימשרנ םינותנה -

 תויבס רפסמב םינותנ ןיזמו טלוק אוהש ןויכמ ךכב לדבה לכ ןיא טרסה ןקתמ

 וא 7 םימייק םיצופנה םייטנגמה םיטרסב .טרפב םיצורעה רפסמל םאתהב ,עובק

 ץורעהו דחא ות לש תויבסה סושירל סידעוימ 8 וא 6 .םינותנ לש סושר. יצורע 9

 ןקתמה םילשמ טרסב סינותנה סושיר ןמזב .(24511ע) םותמ תרוקבל שמשמ ףסונה

 תקדבנ האירקה ןמזב .שרדנש יפכ יגוז-יא וא יגוז רפסמל ות לכב תויבסה רפסמ תא

 .המוד הטישב תויבסה רפסמ תרוקב יי'ע יטמוטוא ןפואב האירקה תונמיהמ

 ריינה טרסב רבדה השענש יפכ) ירמגל ףיצר וניא טרסה לע םיותה סושיר

 הצוענ ךכל הבסה .טלקומ אל ,קיר רוזא ןהיניב רשאכ תוצובקב השענ אלא ,(לשמל

 .הינשל ץניא 150 דע 75 םוחתב תאצמנה טרסה לש תלבוקמה העונתה תוריהמב .

 קחרמו םינותנה תרבעה תלחתה ינפל הצואתל םייוסמ קחרמ שרוד טרסה ןקתמ

 עובק סינותנ ישוג ןיב חורמה ךרוא .סתרבעה תא קיספהל שרדנ אוה רשאכ ,הריצע

 סותמ תקידב שי םינותנ שוג לכ ףוסב .ןקתמל סאתהב דחא ץניאל ץניא 0.5 ןיב ענו

 תומשרנ םותמה תויבס .האיוקה תומילש לע תפסונ תרוקב תרשפאמה ךרואל

 .םתאירק ןמזב תיטמוטוא תוקדבנו םינותנה תביתכ ןמזב יטמוטוא ןפואב

 םג םימייק) ללכ ךרדב ץניא % בחורב םילילגב םיללוגמ םייטנגמה םיטרסה

 ישוג םע יטנגמ טרס תלובק .לגר 2,400 לש ךרואבו (דחא ץניא לש בחורב םיטרס

 תופיפצב ,םיות ןוילימ 13 איה ץניאל םיות 556 לש תופיפצב סיות 2000 לש םינותנ

 תלובקה ץניאל םיות 1600 לש תופיפצבו םיות ןוילימ 18 איה תלובקה 800 לש

 .סיות ןוילימ 31-ל העיגמ
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 הרישי השיגל ןוסחא

. 

 ןוסחא יעצמאכ םיבשחמ תורציימה תורבחה לכ לע לבוקמ יטנגמה טרסה

 סושירה תטיש לע םה םג םיססובמה םיפסונ םינקתמ וחתופ ול ףסונב .םינותנ לש

 לש תףיוקעה הרטמה .הנוש םהב סושרה תרוצו םסתלועפ תטיש סלוא ,תיטנגמה

 .ןוסחאה ןקתמב סושרה ןותנ לכ לא הרישי השיג הניה הלאה םינקתמה חותפ

 ןופיטפב טילקתה ידי-לע םיגדהל רשפא ןותנ לכ לא השיג לש תורשפאה תא

 לש בר רפסמ טילקהל לבוקמ םילודג םיטילסתב .לוקמשרב יטנגמ טרס תמועל

 עימשהל םילוכי ונאו עובק םילולסמ רפסמ בצקומ ריש לכל .הז רחא הזב םיריש

 ןופיטפה לש עורזה .שולש רפסמל רותפכה ןווכ ידי-לע לשמל ישילשה רישה תא

 בצמה ןכ אל .ונשרדש יפכ ,ישילשה רישה ליחתמ וב קייודמה סוקמה לא עונת

 רישה לא עיגהל ידכ ינשהו ןושארה רישה תא עימשהל ונילע ,לוקמשר לש טרסב

 םירישה תעמשה אלל גולד לש תורשפאו טרס-דמ ןקתוה דךכ לע רבגתהל ידכ .ישילשה

 .שקובמה סוקמל דע םירישה לש הפוצר הקירס לע תויצאירו ןה ולא סלוא

 ח''הנה לש די תסטרכב תויהל הלוכי ,ירמגל ההז אל יכ סא ,תפסונ המגוד

 בשחל רשפא םיוסמ סיטרכ םישפחמ רשאכ .םיסיטרכ תצובק לכל םיצצוח תלעב

 קורוסל זא קרו אצמנ אוה הב הצונקה לא תורישי תונפלו תסטרכב ומוקמיתא

 .הצובקב סיטרכ לכ ףוצר ןפואב

 1 בשוומה לש ןוסחתאה ינקתמב ןוסחאה תטיש המישי ךיא

 (560ו06₪1101 5107086 1260ו065) ףיצר םינותנ ןוסחא

 תוסטרכב םגו) םייטנגמה ןוסחאה ינקתמ לכב תמייק הפיצרה ןוסחאה תטיש

 ןוסחאה ןקתמב םימשרנ םינותנה .(םיבקונמ ריינ יטרסו סיבקונמ םיסיטרכ לש

 .תופיצרב הניה האירקה תורשפא םג ןכ לעו בשחמה ךילהתב םתקפה רדס יפל

 עיגהל ידכב .יוהזה תדועת יופסמ יפל תרדולמ םיבשות תסטרכ : המגודל

 -ותה לכ לש םינותנה לע חוספלו סדקתהל שי אוהש לכ בשותל .םיכיישה םינותנל

 תאירקב הכורכ וז הלועפ .שקובמה יוהזה רפשממ ןטק םהלש יוהזה רפסמש םיבש

 יוהזה ירפסמ לש בשחמב האושה תלועפו ,ב?תמה לש ןוסחאה ןקתממ םסינותנה

 האיוקב ךישמנ האושהה תלועפמ האצותכ .ןותנה יוהזה רפסמ לא םילבקתמה

 םילודג םה םא הלועפה תא קיספנ ,שקובמה רפסמהמ םינטק יוהזה ירפסמ םא

 הוש ארקנש רפסמ רשאכ ךילהתה תא עצבנ וא (תסטרכב סייק וניא אוה) ונממ

 םינותנה ןוימ תבייחמ וזה דובעה תֶטָישש וז המגודמ תוארל רשפא .שקובמה רפסמל

 םינותנה רדס יפל ,ףיצר ןוסחא ןקתמב םינותי לע לועפל םידעוימה םינזומה

 .םינסחואמה



 19 סינותנ דובעל דויצ

 ףיצר דובעו םיגותנ-ןוסחא

 ( 30/0]ו קזס66551ז8)

 הרישי-השיגב דובעו סינותנ ןוסחא

 ( תוווסוח .2706655ווו8)

 תדדוב העונת

 ןוסחא ינקתמ
 םטרמ תרישי השיגב

4 
 וכ-יעימ

 [1 טומ ןוכוע

 ₪ סטומ ןוכדע
 תועינת

 תודבועמ

 תועוגת תרינצ

 תודבועמ

 :תרעח

 תונייוממ תויהל תוכירצ ןניא תועונתה
 ןכלו וז הטישב דונעה עוצב םשל

 דובע תטיט,, : הטיטל תופוכת םיאווק ָָ

 תשינל ןקתמ,, ןקתמלו "יאוקאב
 ."תיארקא

 (עוז6ס[ 460655 610ז0ק6 6עו065) הרישי השיגב םינותנ ןוסחא

 טנגמה קסידה ,יטנגמה ףותה גוסמ סינקתמב תמייק וזה ןוסחאה תטיש



 סינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה ט0

 םהילא השיגהו םיעובק תומוקמב םירדוסמ םינותנה .ע00-0611, (6ז08)  םארק

 רשא הרישיה השיגה תוטישב הבר תושימג שי .''םתבתכ'' יפל רישי ןפואב תישענ

 תביתכו"לועפתה תויחונ לש האצות ןניה אלא ומצע ןקתמה תלוכיב תויולת ןניא

 תבצה י''ע שממ הרישי השיגל תורשפא תמייק :וז הטישב דובעה תרטמל תוינכתה

 זאו שקובמה ןותנה אצמנ ובש רוזאל םישגנ תרחא הטישב ; עובק םוקמב ןותנ לכ

 תא םּושרל איה תפסונ הטיש ;ןקתמה לש תיסחי ןטק רוזא תופיצרב םיקרוס

 ינשב ןותנל הינפה תא עצבל זאו ,םוקמ-יארמ סקדניא להנלו תופיצרב םסינותנה

 .הרישי השיגב םסמצע םינותנה שופח כ''תאו סקדניאב ותבתכ שופח םדוק ,םיבלש

 -וזאָל תובותכ תתל רשפא רשאכ עצבתהל לוכי הרישי השיגב סינותנה ןוסחא

 דומענ םינושה ןוסחאה ינקתמ לש דחוימה הנבמה לע .ןוסחאה ןקתמב םינוש םיר

 \ .בשחמה לש ןוסחאה ינקתמ רואתב ןדה קרפב

 םינותנ דובע תרשפאמ איה : םיבר הרישי השיגב ןוסחאה תטיש לש היתונורתי

 םדובעל שרדנ היהש ןמזל יסחי ןפואב רצק ןמזב בר םינותנ ףסוא ךותמ סידדוב

 .ףיצרה ןוטחאה תטישב

 תיטפוא האירקו תיטנגמ האיוקל םיכמסמ

 -רכל םתבסה תואצוהב ךוסחל ידכב ,רוקמ יכמסמ בשחמב טולקל הפיאשה

 תא האצמ ,רתוי ההובג תונמיהמל עיגהל ידכבו םיבקונמ םיטרס וא םיסיט

 .יטנגמה ארוקהו יטפואה םינמיסה ארוק לש םתלעפהב הנורתפ

 תדחוימ וידב ריינ לע םיותה םושיר לע תססובמ תיטנגמה האיוקה תטיש

 םינותנה םושר ךרוצל .שושיג י''ע תוהזל הנוכמה הלוכי התואש תרדגומ תינבתבו

 ןאכ םישמשמה העבטה ינקתמב וא תודחוימ תוספדמב םישמתשמ תיטנגמ וידב

 תיטנגמ האירקל םישמשמה םיכמסמה לדוג .םיבקונמ םיסיטרכ בוקנ תונוכמכ

 .בקונמ סיטרכ לדוגל ללכ ךרדב ההז

 תיבב שארמ סעיבטהל ןתינש ךכב תיטנגמ האירקל םיכמסמה לש םתובישח

 םיטרפה לכ תא םילשהל ידכ םינש וא דחא ןותנ קר ךרוצה תעב ףיסוהלו סופד

 יסקנפ רובע םיקנבב לבוקמ תיטנגמ וידב שומשה .דובעל בשחמל םתרבעה ינפל

 קישה רשאכ .ןובשחה.רפסמ ללוכ ,שארמ םיעבטומ קישה יטרפ לכ : סיקישה

 הקלסמל ותוא םיחלושו ומצע קנבב העבטה יי'ע םוכסה תא קר םיפיסומ סםלושמ

 .(בשחמל טלק ,ןוימ) ףסונ דובעל

 -גמה האיוקה תטישב הרחתמו הנורתחאל החתופ תיטפואה האיוקה תטיש

 וספדוהש םיכמסמב דחוימב ,בשחמל טלקה תיעב תא רותפל האב איה .תיטנ

 רחאל סולשת ירושאכ בשחמה לא ורזחו ,םולשתל תוחוקלל תועדוהכ בשחמה יי'ע

 םסילוכי םייטפואה האירקה ינקתמ .('דכו תורגא ,למשח םולשת) העצוב הלועפהש

 .ןומיסל ללכ ךרדב ןווכמ ןורפעה .םושר .הנוכמ ּתספדהו ןורפע םושר אורקל



 ש

 \=1 . םינותנ דובעל דויצ

 צסטעא אאזוסאא| אאא

 תאפיא ץסזא, א.צץ

2/0 
 ₪ 4. ₪. כ5זספודסא
 ו ןאואהצ 1. 25?ספודסא

 46% 6 0 6ס0טאד 5 גאסטאד

 תסטדואב דהחגאפוד נאו מ ₪ 0 אד

 8+צאמסכו  אטאמשת

 יאקנב קיש -- תיטנגמ האיוקל ךמסמ
 .דבלב הנותחתה הרושה תא ארוק תיטנגמ האירקל ןקתמה

 .2132 תטישב תיטנגמ האיוקל םינמיס םושיו תינבת

 .האירקה ןקתמב תקדבנה העובק תינבת שי ןמיס וא הרפס לכל



 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 2

 ,םידחוימ םינמיט רפסמו תורפסב םישמתשמ תיטנגמה האירקה תטישבש דועב

 תומיק האירקה תוטיש יתשב .םינמיסהו תויתואה לכל הבחרוה תיטפואה הטישה

 הליגו הספדהב תולבוקמה תולגועמ תויתוא -- תחאה ,תויתוא לש תונוש תוינבת

 .דחוימב הננכותש תדחוימ תינבתב תויתוא -- הינשהו

 =הז6ז ק01ו0|

 קס אשאו6וסה|  צגד םח אסח5
 5 ו 5 אוז 1051 00 דס

 אטו ב חוסטהו וסטה ז סצ 1

 | 80 | | 45 8 4 3ע 8

 סופ6ססטאז דשהאאפ : וס םג5

 םז656ה1 קז6שעסטפ | 60ה5טהוקווסח
3 :| 600 

305588 | 4 07 

 ו

 ם 5 ן

 ק%6256 השזטהא דחופ אוזח צסטה םהצאםאז |

 745 6הש3זאטז פז
 גאצדסשא טצא

 80500560% 0% 9096080060 5590080 080% 98%<| 9 0060580600 ו ב 0000060008 0608048000

 .םימ תכירצ ןובשח -- תיטפוא האירקל ךמסמ

 תללוכה הנוילעה תספדומה הרושה תא ארוק תיטפוא האיוקל ןקתמה

 ומכ .וירחאו עובק ךיראתל דע םלשל שיש םוכסה תאו ןכרצה רפסמ תא

 .ןקתמה ארוק ותוא סגש ןומיס ייי'ע יקלח םולשת ןייצל תורשפא תנתינ ןכ



 :ישילש קרפ

 בשחמ תכרעמ רואת

 בשחמה תכרעמ הנבמ

 - : םיירקע םיקלח ינשל תקלוחמ בשחמה תכרעמ

 שקט - 60מא7ת4 2עתס60ע551א6 שא[ ,תיזכרמה תכרעמה (1

 .1אעטד/סטנעטנ שא[18, ינוציח ןוסחאו טלפ/טלק תכרעמ (2

 תכרעמה סע תיזכרמה תכרעמה לש לועפתה בולש יי'ע עבקנ בשחמה לש ורשכ

 .ךשמהב ראותיש יפכ ,הילא הרושקה תינוציחה

 -- : םיביכרמ המכל תקלוחמ תיזכרמה תכרעמה

 .זאזמתא4 אמאסתצ ,ימינפה ןורכזנה 1

 תומא מ116 6 0010 שא[1 ,תיגולו תיטמתירא הדיחי (2

 .60א71505 שא[1 ,חוקפו הרקב תדיחי (3

 ןוסחא

 םשב .ינוציח ןוסחאו ימינפ ןוסחא :ןוסחא יגוס ינשב םיניחבמ בשחמב

 תדיחיל רושקה בשחמה לש ריהמה ימינפה ןוסחאה תא ללכ ךרדב סינכמ ''ןורכזי'

 .תיגולהו תיטמתיראה הדיחיהו הרקבה

 תכרעמ לש םינותנה ףסוא ןוסחאל תושמשמה ינוציחה ןוסחאה תודיחי

 תוארקנ (רזוח שומשל ריעה יחרזא יטרפ תא הליכמה תסטרכ :לשמל) בשחמה

 -תב ולא תודיחי לש שומשה תרוצמ עבונ הז סש .ייטלפ/טלק תודיחי'' םג תופוכת

 .בשחמב דובעה יכילה

 (זאנפתאגז: אפאסתע) ימינפ ןורכז

 : םידיקפת ינש בשחמה לש ןורכזה תדיחיל

 ן הלועפה תוארוה -- תינכת ןוסחא .1

 .רחא דובעלו בושחל םינותנ ןוסחא 2
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 םינותגנ דובעל דויצ

 לוביק : םהו םימרוג ינש יי'ע תנייפואמ (ןוסחאה תדיחי וא) ןורכזה תדיחי

 .השיג ןמזו

 .תחא הנועבו תעב ןסחאל לגוסמ ןורכזהש ,םילמ וא ,םיותה רפסמ אוה לוביקה .א-

 דנה .ולש תוליצנה לע םיעיפשמ ותלועפ תטישו ןורכזה ךותב םינותנה תקולח

 .הנתשמ ךרואב תוארוהו סינותנ םושר יי'ע תגשומ תילמיסקמה תוליצ

 הלמ לש הביתכ וא האירקל הארוה רוגישמ רבועה ןמזה קרפ אוה השיגה ןמז .ב

 הלועפה עוצבו תבותכה רותיאל שורד הז ןמז קרפ .הלועפה תמלשהל דעו ןורכזב

 -וילימ 1.5 דע 0.5 ןיבש םוחתב םה השיגה ינמז .הרקבה תדיחי י''ע תשרדנה

 ,רתוי תוהובג ףאו ,ולא תוהובג תויוריהמ .םיבשחמב לבוקמה ןורכזב הינש-תוינ

 .הנורחאל וחתופש םידחוימ םיינורטקלא םילגעמב שומש י''ע הגשהל תונתינ

 0.8 אוה תויבס 64 תלעב הלמל לודג בשחמ לש ריהמ ןורכזב השיגה ןמז

 -ותנה תומכ תמועל תיסחי ןטקה ,הזה ןורכזה לש ולוביק .ךרעב הינש-תוינוילימ

 .ףטוש שומשבש םיטעמה םינותנה תא קר וב קיזחהל בייחמ ,ןסחאל שיש םינ

 סהב עצבל ,םעפ ידמ םישדח םינותנב ןורכזה תא ןיזהל תגאוד תינכתה ,רמולכ

 . תמלשה דע הלילח רזוחו םישדח סינותנב ןיזהלו רוזחל ,םתוא טולפלו תונוש תולועפ

 .םיינוציח ןוסחא יעצמאמ השענ טלפהו טלקה .טלקה ינותנ לכב לופיטה

 ימינפה ןורכזה הנבמ

 וא (00700/6) דחא ות ןסחאל לוכי ןורכזה את .םיאתמ יונב בשחמה ןורכ%

 .םיאתה רפסמ י''ע תעבקנ בשחמה ןורכז תלוביק .םיות רפסמ הליכמה הלמ

 הדיחיה ךרדה הניה סישדחה סינותנה תביתכ .םינותנ ''בותכ''ל ןתינ ןורכז את לכב

 .ןורכזב םימדוק םינותנ ':קוחמייל

 ותואב םינסחואמה םינותנה תטילק השורפ וז הלועפ .''האירק''ל ןתינ ןורכז את לכ

 .טלפ תדיחיל הרבעה ,ןורכזב רחא סוקמל הרבעה ,בושח : דובע סשל את.

 דותכה תטיש יי'ע תרשפאתמ םייוצרה ןורכזה יאתב םתביתכו םינותנ תאירק

 וזכ הלועפ לכ .תונושה תוארוהב םיסחיתמ הילאש תבותכ הנשי. את לכל .תוב

 .הארוהב תרדגומה תמיוסמ תבותכמ לחה סיאת לש יוצר רפסמל:סטחיתהל הלוכי

 ןורכזו ,תוטושפ תוירטנמלאה ויתודיחי ךא ,דאמ בכרומ ןקתמ וניה בשחמה

 -תומש םיטושפ סיביכרממ יונב בשחמה לש ןורכזה .ךכל הבוט המגוד אוה בשחמה

 -חמה בורב לבוקמה ןורכזה .םסינותנה דובעב םהל ןוכנש דיקפתה תא אלמל םימא

 טונגימל תונתינה ישיבג לזרב תועבט ינוילמו תובבר : 'תועבטה ןורכז'' וניה םיבש

 תאזכ תעבט לכ .(רויצ האר) וז רחא וזב תוינבתב תונקתומ ןכרד רבועה סרז יי'ע

 תויבסה רפסמל םאתהב דחא ןורכז את תוגצימ תועבט רפסמו ,תחא תיבס תגצימ

 .(ידכו 48 ,12 ,8 ,6) ובש
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 וז תוחנומה תודחא תואלבטב תישענ דחא ות תגצה

 .ברעהו יתשה יטוח י'ע תרדגומ ותה תבותכ .וז לעמ

 תרחבנה תעבטה

 םיטוחה ינשב סרז תרבעה יי'ע ,תמייוסמ תעבטל היינפה

 םרו 3

 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 תשוחת טוח

 .ןורכז תואלבט

 םרו %

 םרז %4

0 
 שצ+שצש
 ל )

 .תויטנגאמ תועבט לש הבכש תלעפה

 .הכוד םירבועה



 7 סינותנ דובעל דויצ

 : תושירד יתש לע תונעל הילע ןורכז תעבט שמשת תעבטהש ידכ

 ;(1 בצמו 0 בצמ) ירניבה ןובשחב סיבצמ ינש גוצי .א

 .(האירק) בצמה תניחתבל תורשפא | .ב

 לכ ךרד םירבועה ילמשח סרז יליית השלש תועצמאב תואלמתמ ולא תושירד יתש

 גוצי םשל -- דחא ןווכ : םינווכ ינשב תעבטה טונגמל םידעוימ םיליית ינש .תעבט

 תא ריבעמ תעבטב רבועה ישילשה ליתה .1 בצמ גוציל -- ינש ןווכב טונגמו ,0 בצמ

 .האירק תלועפ תעצבתמ רשאכ הלש טונגמה בצונ
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 בשחמה ןורכז ךותמ תהא הלבט

 (דוואא תואאא) תיטנגמ הבכשמ "לונבה ימינפ ןורכ%

 ןורכז תטיש לע תוססובמ ןניאש ימינפ ןורכז תודיחי וחתופ םינוש םיבשחמב

 .ר.יס.נ 'בח לש אש6 ןורכז תטיש איה ולאה תוטישהמ תחא .לבוקמה תועבטה

 ווטק ,תשוחנו םוילירב ךתנמ יושעה טומ אוה אא6-ה לש יסיסבה טירפה

 לנותלקע וקב תפפולמ הז טומ יבג לע .םירטמיטנס 15-כ וכרואו רטמילימ 0.4-כ
 סורטסגנא) םורטסגנא 4,000-ל עיגמ הייבעש לקינו לזרב יושע ךתנ לש הקד העוצר

 .(רטמילימה ןוילימ הרשע יקלח דחא אוה



 0 ו ו ו ו ו 0 דזה ךייחטהחהח החוירמטה יס סה

 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 8

 תיטנגמ הבכש ןורכזב דזזחא טומ

 240 ןסהאל רשפא םהבש תוטומ ףלא 20-מ תבכרומ תילמיסקמה ןורכזה תכרעמ

 תויבס 6 ינב) םיירמונפלא סיות ףלא 160 וא (תחא לכ תויבס 4 תונב) תורפס ףלא

 .הינשה תוינוילימ 0.8-ל העיגמו ההובג הזה ןורכזה תוריהמ .(דחא לכ

 סע ; ההובג ותוריהמו הנטק ותשופתש ךכב תיטנגמה הבכשה ןורכז לש ותובישח

 .םיבשחמב בחרנ שומשב ןיידע אצמנ וניא אוה תאז

 םיבו תוטוממ תבכרומה ןורכז תדיחי
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 ינוציח ןוסחא

 הנזהל סינותנ םינסחואננ םהב םינקתמ לש ןווגמ רחבמ ללוכ ינוציחה ןוסחאה

 .ונממ וקפוהש םינותנ וא דובעל ימינפה ןורכזל

 ןוסחאה שמשמ ףטוש שומשב רשא םסינותנה םיפלחתמ ימינפה ןורכזבש דועב

 -ותמ ינוציחה ןוסחאה .הרצק הפוקתל וא ,עובק ןפואב םינותנה תרימשל ינוציחה

 בותכל היהי ןתנש וא ,ימינפה ןורכזל הנזה רשפאתש הרוצב םינותנה תרימשל ןנכ

 .םישדח סינותנ וב

 0ת4% ,קסיד ,יטנגמ ףות ,יטנגמה טרסה םיכייש ינוציחה ןוסחאה תודיחיל

 .וז תכרעמל ךיישל רשפא םיבקונמ םיטרסו םיסיטרכ םג ;תורחא תומוד תודיחיו

 תורשפאו (םיינורטקלא אלו ,םרקיעב םיינכמ) םייטיא םיעצמא םסהש ווויכמ

 סיאור ןיא ,תורחא תודיחיב ומכ תמייק אל הדובעה ןמזב סהילע רישיה תוקפה

 .דבלב םיינושאר םינותנ תנזהל םישמשמ םהו ןורכזכ ללכ ךרדב סתוא

 ףלהתמ וא עובק ןוסחא

 לש הלודג תומכ ןוסחא איה ינוציחתה ןוסחאה תודיחי לש םתרטמ ,רומאכ

 ךרוצה יפל ןקתמה לע םיטרס ביכרהל תורשפאה .בשחמה תכרעממ דרפנב םינותנ

 תלוכי לעב ןוסחא סוקמ ונדיב תנתונ ,םינותנה דובע יכילהת ךות ונממ םדירוהלו

 םיטרסה תפלחה םשל םישמתשמ וז הקינכטב .יטרואית ןפואב תלבגומ יתלב לוביק

 גוסמ הדובע עוצבל ,םירחא םינותנ םיליכמה סיטרסב דחא גוסמ םינותנ םיליכמה

 -שה םוקמ .לשמל 084% תכרעמבו םייטנגמ םיקסידב םג תמייק וז תורשפא .רחא

 ארקנ בשחמ ייי'ע םייוסמ ןמזב שומשב םניאש םיקסידה וא םיטרסה לש הרימ

 הירפסב סירפס לש וזל הבר הדימב המוד םמושירו םתרימש תטיש ,םנמאו .הירפס

 .תרדוסמ

 ןוסחאב שמתשהל רמולכ ,בשחמה ןורכז תלוביק תא ביחרהל םיצור ונא רשאכ

 ןוטחאב םסישמתשמ ונא ,ימינפה ןורכזל המודב ףטוש םינותנ ןוסחא תרטמל ינוציחה

 םייק הז גוסמ תודיחיב שומש .הריהמ םיקסיד תכרעמ וא יטנגמה ףותה גוסמ עובק

 השיגב תובר םימעפ תופיחדב הילע םילעופש ,חפנב העובק ,הלודג תסטרכ שי רשאכ

 תונכל רשפא הז גוסמ שומש לש הרקמב .תיסחי ןטק םינותנ רפסמ ןוכדעל הרישי

 .''רזע ןורכז' םשב הדיחיה תא
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 סינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 ינוציחתה ןוסחאה ינקתמ

 יטנגמ טרס

 יעצמא ותויהב רתויב ץצופנה ינוציתה ןוסחאה ןקתמ אוה יטנגמה טרסה

 תרשמ טרסה .הכורא וא הרצק הפוקתל םינותנ ןוסחאל ןמיהמו קודב ,לוז ,חונ

 לש הלועפה תוריהמ .לודג בשחמ לש תכרעמב ירקיעה טלפהו טלקה יעצמאכ

 : תורוצ יתשב תגשומ טרסה

 .א

 .ב

 -ינה ,הביתכהו האירקה תכרעמ ךוד טרסה תענהל תושיגר תוינכמ תוכועמ

 .הבר תוריהמב הריצעו הלעפהל תונת

 (טונגמ ינמיס) םינותנ תסנכה םירשפאמה ההובג תוכיא ילעב םיטרס רוצי

 .דחא 'צניאב -- טרסה ךרואל תוינבת 1,600 דע 556-מ דאמ הבר תופיפצב

 סזוצס
 סה

 יט

 8600-0116 64 יש
 6 36 1ץ

 .(.ונ.ב.י) יטנגמ טרס ןנוכ לש ינכט רואת

 הינשב םיות 100,000-ל העיגמ יטנגמ טרסב תלבוקמ הביתכו האיוק תוריהמ

 יטרדנטס יטנגמ טרס ךרוא .(םיות 340,000 דע םיעיגמ דחוימב-םיריהמ םיטרסב)
 םאתהב ,ללכ-ךרדב 1/' וא 0.5 ובחור .ךרעב 10/' לש רטוקב לילגב ,לגר 2,400-ל עיגמ

 .ןרציל
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 סאתהב ןוילימ 32 וא ןוילימ 20 ,םיות ןוילימ 15-ל העיגמ טרס לש לוביקה תלוכי

 250,000 לש תלוביקל ךרע-תוש סיות ןוילימ 20 לש טרס תלוביק .תוינבתה תופיפצל

 .םיבקונמ םיטיטרכ

 וב םינותנ שופיחש רורב ןאכמו ,בקוע רדסב סינותנ ןוסחאל שמשמ טרסה

 .הפיצר הרוצב השענ

 סייטנגמ םיטרס יננוכ

 םייטנגמ םיקסיד 2

 ןוסחאה יעצמאמ דחא תווהמה סיקסיד תודיחי ובכרוה םינוש םיבשחמב

 -סידה תוכרעממ תחא ..מ.ב.י תרבח י''ע ולא תוכרעמ וחתופ דחוימבו ,םיינווג-ברה

 לש רטוקב םיטילקת 6-מ תבכרומ (1 ןקתמ) .מ.ב.י תרבח לש תוצופנה סיק

 ליכהל םילוכיו ,טונגמ יתטשמ 10 ילעבו ןטק חוורב הז לעמ הז םיאצמנה ךרעב 14/'

 ךנואמ ריצ לע הענ הלוכ תכרעמה .(תורפס ןוילימ 14-כ) סיות ןוילימ 7"-כ דחי
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 םיקסידה יחטשמ ינפ לע הענה קרסמ תיומד עורז .הקדב םיבובס 2,500 תוריהמב

 156,000 לש תוריהמב האירקו הביתכל תשמשמ הרזחו זכרמה לא הפשה ןווכמ

 .הינשל םיות

 הפלחהל םינתינה 2311 םיקסיד ןקתמ

 חתופ הרישי השיגל ןוסחא ןקתמ תבצהמ האצותכ םיפסונ תונורתי גישהל ידכ

 קר רשאו דחי תונקתומה תוכרעמ 9-מ בכרומ הז ןקתמ .2314 םיקסידה ןקתמ
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 תחא םיקסיד תכרעמ לש תלובק .תחא הנועבו תעב תוליעפ תויהל תולוכי ןהמ 8

 םהש סיות ןוילימ 29-כ איה טונגמ יתטשמ 20 ילעב םיטילקת 11-מ תבכרומה

 תופיפצ הז ןקתמב .םיות ןוילימ 233-כ ולוכ ןקתמה תלובק ; תורפס ןוילימ 58-כ

 ןורכזה ןיבל וניב םינותנה תרבעה בצקו 2311 ןקתמב רשאמ הלופכ םינותנה סושיר

 .הינשב סיות 312,000 אוה

 /האירקה ישאר תטילשב תאצמנה םינותנה תומכ הבושח םיקסידה ןקתמב

 -?314 קסידבו םיות 36,000 הטילשל סינתנ 2311 קסידב .העונתב ךרוצ אלל הביתכ

.0 

 2314 .מ.ב.י םייטנגמ םיקסיד ןקתמ

 וא השדח היצמרופניאל טלק יעצמא שמשמ אוהשמ רתוי ,יטנגמה קסידה

 איה הבושחה ותנוכת .רזע ןורכזכ שמשמ אוה ,תדבועמ היצמרופניאל טלפ יעצמא

 ותוא רורבל ךרטצנש ילבמ תע לכב ןותנ לכ לבקל ונל תרשפאמה הרישיה השיגה

 רפסמ יפל תכרענ קסידב ןותנ לש ותבתכ .הפוצר תומדקתה י''ע םינותנה לכ ןיבמ

 לא תסחיתמ הרישיה השיגה .לולסמב המושרה רפסמו לולסמה רפסמ ,רדנילצה

 .הפיצר הקירס תישענ לולסמה ךותבו לולטמהו רדנילצה



 יו

 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 2311/.מ.ב.י םיקסיד ןקתמ תלוכת רואת

 םיקסיד 6
 טונגמ יחטשמ 0

 הביתכ/האירק ישאר 0

 (רדנילצל 10) םילולסמ 0

 םינותנ ישוג לש הנתשמ רפסמ

9 

4 
 רו 8 0/0 5-1 א

5% 

 ןושאר רדנילצ

 לע תעבקנ קסידב ןותנ תבותכ

 לולסמה רפסמ ,רדנילצה רפסמ יפ

 (בתוכ/ארוקה שארה רפסמ)

 .לולסמה ךותב שוגה רפסמו

000 

 יטנגמ קסיד םישרת
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 יטנגמ יארקא םושיר ץבוק -- םארק 3

 024% -ה אוה א6א תרבח יי'ע חתופש ,תיארקא השיגל סיצבקה יגוסמ דחא

 יגוסבש רחאל ררועתה הזכ ץבוק גוסב ךרוצה .(60ז0 תסמ0סוו 460655 )(סווסזע)

 תודובע ןתוא) בר ןמז דוביאל םרוג יטנגמה טרסה יכ ררבתה תומיוסמ תודובע

 טרסה ינפ לע םירוזפ אלא ,הפיצר הרוצב אל סייוצמש סינותנב לפטל ךרוצ היה ןהב

 .(בושו ךולה ולגלגל ךרוצ היהו ,יטנגמ₪ו

 560 ה0סוא6 5טאא אש
 סת דחפ 6אמ%ס

 6ספוא6 0 5

 ]ה סז06ז !ס 6ה6006 ₪ 60706, סה6 קסוח]
 15 6]וקק60 [זסת 606ה תס6ה.

 דח6 <םז4 הטחל6ז 15 156ה 16 5טח 1
 !ת6 ץס|!ט65 0( 106 6|:קק66 קס.

 1!!טצוזס!:סח 5005 606 תטחפסז

- 
 5 -בשמ דחאב סיטרכה לע םיטלקומ םינותנה

 . ךותח יפל תעבקנ טיטרכה תבותכ .ויצורע תע

 3 לע תעבקנ ןותנה תבותכו .ושארב םיצירחה

-- 

 .ץורעה רפסמו סיטרכה תבותכ יפל ןכ

 סאזש ספא

[ 

31% \ 

 5 :יוצר סיטרכ לא השיג

 | -יטרכה דחא לפונ ןוילעה טומה תעונת יייע
 ו לע ףפלתמו הביתה ךותמ (דבלב דחא) םיס
 וא האיוק תלועפ תעצבתמ הז בצמב .ףותה

 .הביתל רזוח אוה המויסב רשא ,הביתכ

. 

 לנפ לע וקבדוה רשא יטנגמ טרס יעטק אוה םארקב םינותנה סושיר סוידמ

 ךותב סייוצמ םייטסלפה םיסיטרכה .שטניא 14 >< 3% םלדוגש םייטסלפ םיסיטרכ



 1% ה תחש

 סינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה %6

 ;(הדיחיה םגדל םאתהב) םיסיטרכ 384 דע 256-מ שי תינסחמ לכב ; תינסחמ

 רפסמ ענ ךכל םאתהבו םארקל סינוש םימגד םימייק) םיצורעל קלחנ סיטרכה

 -ניא אורקל לגוטמ בשחמה .(םיצורע 144 דע 7-מ דדוב סיטרכ ינפ לש םיצורעה

 תויתוא 100,000 דע לש בצקב ,תינכתה ידי-לע רחביש ץורע לכ לע היוצמה היצמרופ

 .הינשב

 תורפס ןוילימ 8 ןיב ענ תינסחמ יגנפ לע םושרל ןתינש היצמרופניאה תומכ

 .(א6א 353-5 םגדב) תורפס ןוילימ 124-ל (א68 353-1 םגדב)

 םייולת סהו תוטומ רפסמ ינפ לע ןנוכב תמשומ םייטסלפה םיסיטרכה תינסחמ

 ,םינוש םיכתח והצקב שי סיטרכ לכל .ריוא ץחל י''ע הזמ הז םידרפומו ישפח ןפואב

 םירדתסמ -- םיוסמ סיטרכ תשפחמ תינכתה רשאכ .(טוטרש האר) ורפסמל סאתהב

 ףותל סיטרכה דמצנ סוקאו תועצמאב ; ףותל עיגמו לפונ סיטרכהו ,םאתהב תוטומה

 סיטרכה רזוח האירקה סות םע .בשחמה ןורכז לא האירק ישאר י''ע ארקנ ונכתו

 .םיסיטרכה רתי ןיב לא

 .תחא הנועבו תעב םארק תודיחי רפסמ א68א -315 ינורטקלאה בשחמל רכחל ןתינ

% 

| 

| 
| 
| 

 םאוק ןקתמ
 353-1/.ר.יס-נ
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 יטנגמ ףות .4

 האירק/הביתכה ילולסמו יטנגמ רמוחב הפוצמ תכתמ לילג אוה יטנגמ ףות

 םיבוביס 15000 דע) הלודג תוריהמב בבותסמ אוה .תועבט תרוצב ובחורל סיאצמנ

 ,הרישי השיגה .ךרוצה יפכ לולסמ לכב ארוק וא בתוכ יטנגמה שארה זאו (הקדל

 -כזה ינקתמ ראשב רשאמ רתוי ההובג התוריהמ םלוא ,םייטנגמה םיקסידל המודב

 .םיות 4.000.000 דע 100.000-מ םיפותה תלוביק .ינוציחה ןור

5 

₪ \ \ % % ?.\ 
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 יטנגמ ףות ןקתמ

 ףותב םינותנה ןוגרא תטיש

 7-ס מז 5

 תכרעמה ..מ.ב.י תרבח לש הרישי השיג לש תודיחיה תצובקל תכייש וז תכרעמ

 דניא בותכל וא אורקל שי רשאכ .םיאתב םיאצמנה םייטנגוממ תכתמ יספמ היונב

 כ'"'חאו בתוכ/ארוק שארל תחתמ ענ ףות רבע לע ףלשנ אוה םהמ דחא לע היצמרופ



 שא
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 תכרעמב .סיות ןוילימ 40-כ תנסטחאמ וזכ תכרעממ תחא הדיחי .ומוקמל רזחומ

 .םיות ןוילימ 400 לש ןוסחאל עיגהל רשפא המילש

 הרישי השיגל 2010-6611 ןקתמ
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 תיגולו תיטמתירא הדיהי

 תיעב לכ .קולחו לפכ ,רוסח ,רובח :ןובשחה תולועפ 4 תועצבתמ וז הדיחיב

 .ולא תולועפ 4-ב שומש ךות בשחמל תנזומה תינכתב תרתפנ בושח

 תוטושפ תויטמתירא תולועפ קר ודוסיב עצבל לגוסמ ,ותמצע לכ םע ,בשחמה

 -ובמ בשחמה לש תימינפה תכרעמב תושענה קולחהו לפכה תולועפ םג .תובכרומ אלו

 בושח ,שרוש תאצוהו הקזחב האלעה תולועפ .רוסחו רובח לש הקינכט לע תוסס

 םהבש םייטיסב םיעטקל הלועפה קוריפ י"ע תינכתב םיעצבתמ 'וכו סילגרטניא

 .ןובשחה תולועפ 4 עוצבב סימצמטצמ

 תאוושה .וז הדיחיב איה ףא תעצבתמ (תיגולה הקידבה) םינותנ תאוושה

 תריחבו האושהה חותנ -- ינשה דעצה ;הטלחה תלבקל ןושארה דעצה איה םינותנה

 .הז חותנ רואל אבה דעצה

 ןטק וא לודג ,ינשל הוש דחא ןותנ סא :יתומכ ןוירטירק לע תטסבתמ האושהה

 וא תינוציח הנזהמ האצותכ בשחמה ןורכזב םסיאצמנה םסינותנ תוושהל ןתינ .ונממ

 .בושיח תאצותכ

 רואל םסיאתמה תינכתה עטק עוצבל רובעל ןתינ תומיאתמ תוארוה תרזעב

 .''יהטלחה''ה תלוכי תא בשחמל הנקמש איה וז הלועפ .העצובש האושהה תואצות

 תיגולהו תיטמתיראה הדיחיה הנבמ

 המוד סנבמ | .(אַפַָפַמושז5) םירגואמ תבכרומ תיגולהו תיטמתיראה הדיחיה

 דרפנב םירקובמו ונממ םידרפנ סה סלוא (םיות וא םילמ) ןורכז יאת לש הנבמל

 םיאשונ םה תויטמתירא תולועפ םסשל םילעפומ םירגואה רשאכ .הרקבה תכרעמ יי''ע

 .ןלהל רבסותש יפכ תדחוימ הטישב םילעופו םייונכ

 -ועפה בורו תוינובשחה תולועפה לכ תושענ תירניב הטישב םילעופה םיבשחמב

 תושענ תינורשעה הטישב םילעופה םיבשחמב .סירגואה תועצמאב תויגולה תול

 םירגוא סה הלועפה תרטמל םסירגואהו ןורכזה ךותב ,תוחפל תינכתה יבגל ,תולועפה

 -ותנ ינש ןיב עצבתהל תולוכי האושהה תולועפ .תיטמתיראה תכרעמה לש םיימינפ

 .ןורכזב ינשהו רגואב אצמנ דחא ןותנ רשאכ וא ןורכזב ,רגואב םיאצמנה סינ

 תוקפה תכרעמ תא סג תוינובשח תולועפל םירגואה םיתרשמ םיבשחמ רפסמב

 סירגואה .תדרפנ הצובק סיווהמ סה םירחא סיבשחמבש דועב תובותכו תודוקפ לש

 ףילחהל םילוכי וא תורדגומ תורטמל םידחוימ םה תיטמתיראה הדיחיה תורשב

 ו : םידיקפת

 םירפסמ ינש לש םוכסה תאצות תא טלוק הז רגוא :( 460וו1ו0(0ז) | רבוצ 1

 .בשחמב ימינפ (4006,) םכסמב עצובמ ומצע סוכסה .התוא רמושו
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 .(א1ו111ק1ז6ז-0:001:6מ1) הנמ לפוכ .2

 רשא רפסמ ןתת סינוש םירגוא ינשב םיאצמנה םירפסמ ינש לש לפכ תאצות

 .םיפוצר סירגוא ינש ןסחאי אוה רמולכ ,םהיכרא סוכסל הוש וכרוא

 קלחמב םירגוא ינש לש ןותנ קלחנ םא דחא רגוא לש ךרואב הנמ לבקנ ,קולחב

 .דחא רגוא לש ךרואב

 .קוליחו לפכ תולועפ עוצב סשל םסירגוא לש תוגוז םילצנמ ונא הז רואת יפל

 -לפוכ רגוא אוה ,קוליחב הנמה תא וא לפכה ימרוגמ דחא תא ליכמה ינמיה רגואה

 ,לפפ לש הרקמב רפסמה לש תוהובגה תורפסה תא ליכי ילאמשה רגואה .הנמ

 .תיראשה תא קוליח לש הרקמבו

 תוקפו הרקב תדיחי

 בקעמו הנוכמה תולועפ לוהינל םישמשמה םיביכרמה תא תללוכ וז הדיחי

 .ןהירחא

 :םה הרקבה תדיחי לש םייוקיעה הידיקפת

 תדוקפ .בשחמה לש תימינפה תכרעמב תויטמתיראה תולועפה עוציב לע תקפל .1

 תיטמתיראה הדיחיב העוציב לבא תינכתב תחא הדוקפ קר איה ,לשמל רובחה

 .הז רחא הזב םידעצ לש הכורא הרוש שרוד

 הדוקפ לש עוצבה םייתסמ יתמ ''תעדל'' : ןוכנה רדסב תודוקפה עוצב לע חקפל .2

 .העצבל ליתתהלו תינכתה יפל האבה הדוקפה תא ןורכזהמ שקבל ,תמייוסמ

 יפל לועפל שי ינורכניס בשחמב .תודוקפה עוצבל םינמזה חול תא םאתל 3

 סע דימ האבה הדוקפה עוציב ליתתהל שי ינורכניס אל בשחמב ;ןמז יקרפ

 .ןמז-יקרפ יפל אלו הל תמדוקה םויס

 תושרוד הלא תולועפו ליאוה .טלפ/טלק תולועפ סע תוארוהה-י עוצב םואית .4

 רשאכ ,הלועפ לכ עוצבל ןורכזה ןמז תאצקה לע חקפל שי בשחמת ןורכזל השיג

 ..טלפ/טלק תולועפל תנתינ תופידעה
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 ולו

 : םהו םידחא םיביכרממ וז הדיחי היונב ,הדועי תא אלמל לכותש ידכ

 .5(סזָב6 681510 /כו5וזועוו[זוסה 60[0685* -- םינותנ רגוא וא הקולהח רגוא .1

 תדיחי .םינותנ רגוא תועצמאב השענ בשחמה ןורכזו הרקבה תדיחי ןיב רשקה

 רגוא ךרד ,תוארוהה תולעופ ןהילעש טינותנה תאו תוארוהה תא תלבקמ הרקבה

 רגוא טלוק ,הארוהה רוזחמ ,ןושארה רוזחמב .םינוש-תולועפ ירוזחמ ינשב ,םינותנה

 .הארוהה תבותכ הנומב תאצמנה התבתכ יפל ןורכזה ךותמ הארוהה תא םסינותנה

 הארוהה רגואל רבעומ הלועפה דוק :םיקלח ינשל תקלחתמ המילשה הארוהה

 ,ינשה רוזחמב .תובותכה רגואל תרבעומ הארוהה תלעופ הילעש ןורכזה תבותכו

 תובותכה רגואבש ןורכזה תבותכ יפל ,ןורכזהמ םינותנה סירבעומ ,עוצבה רוזחמ

 .(ןורכזב תרחא תבותכל וא םימכסמל ,םירגואל הרבעה) לופטל הרקבה תדיחי לא

 .4007655 0[00/5ז -- תובותכ רגוא .2

 תאצמנה תבותכה יפל ןורכזהמ םינותנ וא תוארוה תפלוש הרקבה תדיחי

 .תובותכה רגואב

 תבותכ הנומ ךותמ ןורכזה תבותכ תא .תובותכה רגוא לבקמ הארוהה רוזחמב

 הארוהה לש תבותכה קלח ךותמ תבותכה תא רגואה לבקמ עוצבה רוזחמב .הארוהה

 1 .עוצבבש

 .זוו5וזאס!וסו 4007655 6סאמ[שץ -- הארוהה תבותכ הנומ 3

 תוארוהה רשאכ .עצבל שיש האבה הארוהה לש תבותכה תרמשנ הז הנומב

 םישורדה םילמה וא םיותה רפסמ יפל םדקתמ הזה הנומה ,ןודס יפל תומדקתמ

 -רוהה לש ףוצרה רדסהמ הגירח) ףועיס עצבל שי רשאכ .הארוהו הארוה לכ רובע

 הכישממ ןכמ רחאל .ףועיסה ןווכמ הילאש הארוה תבותכ הז הנומל תרבעומ ,(תוא

 .תבותכ התואמ הליגרה הרוצב לועפל הרקבה הדיחי

 .[51זווסזוסמ 6(005א -- הארוה רגוא .4

 הלועפה דוק .עצבמ בשחמהש הארוהה לש הלועפה דוק ןסחואמ הז רגואב

 .סינותנה רגוא ךותמ ,הארוהה רוזחמב הז רגואל רבעומ

 .660046ז -- תנעפמ .5

 -רוהה רוזחמ סויס סע תוארוהה רגואב רשא ,הדוקפה דוק תא םגרתל ותרטמ

 .תשרדנה הלועפה עוצב םסשל תיגול/תיטמתיראה הדיחיב םילגעמה תא ליעפהלו ,הא
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 תינוציח הרקב

 הנוכמה לש הרקבה חול די-לע ליעפמה לש תוליעפל יוניכה איה וז הרקב

 .(0ק9ו010ז'5 001701 20761)

 אס 0002 (6סחוק[616 1הנ1זט6!זסח)

 גמד" ₪ .טקאשרשמ
 הארוה רוזחמ זס הו

 (סק0(6!זסה קסזו) אפס 5900

4 
/ 

 0002 ( 640162: קסוז)
0% 
0 
 כ

 1ח:זזטמ!!סח < סטחז6ז

 עוצב רוזחמ
 תארוה לש

 (402) םוכס

 : עוצבה רוזחמו הארוהה רוזחמ ,םיקלח ינשל קלחתמ תוארוהה עוצב

 התוא הריבעמ איה הארוה עצבל הליחתמ הרקבה תדיחי רשאכ .1

 הלועפה :םיקלח ינשל התוא תקרפמו ,םינותנה רגוא ךרד ןורכזהמ

 תבותכהו חתונעפ םשל תוארוהה רגואל סנכנ הלועפה דוק .תבותכהו

 תפילש סשל ןורכזל הרזח תינפומ איה םשמ ,תובותכה רגואל תסנכנ

 .תבותכ התואמ ןותנה

 רגוא ךרד םירבעומו הארוהב הנייוצש תבותכהמ םיפלשנ םינותנה .2

 .תיטמנתיראה הדיחתיה לש ימינפה םכסמה לא ,םעפה -- סינותנה

 .רבוצבש ןותנה סע ןורכזהמ ןותנה לש רובחה עצובמ ה% םכסמב

 .רבוצב תמשרנ םוכסה תואצות"

 .ףסונ הארוה רוזחמ ליחתמו הלועפה ףוס ןאכ
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 -לו םיבלש יפל תודוקפ עוציב רחא בוקעל ,הנוכמה תא ליעפהל לוכי ליעפמה

 סנכת תונשל ךכ י''עו ןורכזל םינותנ סינכהל לוכי אוה .תע לכב עוצבה תא קיספה

 -קבמ'' תינכתה : הנוכמה סע ''חחושל'' לוכי אוה .ךרוצה יפכ םימייוסמ םיאת לש

 הלוכי תינכתה .(ךיראת תנזה לשמל) סתוא ןיזמ אוהו םינותנ וא תוארוה ונממ ''תש

 תינכתה עוציב ךשמה .ןעצביש דע הכחתו רצעת איהו תומייוסמ תוארוה ול תתל םג

 בצממ הנוכמה תלעפה י''ע וא ,הלועפה תא םייסש ליעפמה תארוה יי'ע רשפאתמ

 .(ידכו םיסיטרכ תנזה וא םייטנגמ םיטרס תבכרהל הארוה רחאל) הריצע

45959 9595%4999965%6%%%%% 

 2 ותנ שמ .

9095599090%9095%56%%%9%%%5%5%% 

₪ 2 

997955%%0240%50%806%5866 7 

3309590900. 58 

99905009905%0%9%69%%- 

 360/.מ.ב.י בשחמב דוקפ חול

 -קנה .הביתכה תנוכמו (לוסנוק) ליעפמה לש הרקבה חול יייע תישענ הרקבה

 תינכתה י''ע תלעפומ הביתכה תנוכמ 011915 4917771 וא 00856] דיעק6וטזן(6 תואר |
 .םינותנ תטלוקכ -- תינכתה לש השירד יפל ליעפמ י'י'ע וא ,טלפ הסיפדמכ

 -וכמה לע ליעפמה טלוש םתרזעבש םירותפכו םיגתמ תכרעמ אוה הרקבה חול =

 םיגתמ םנשי תיעמשמ-דחו הרורב םתלועפש הריצעו הלעפה לש טירותפכל טרפ .הנ

 ,(ירניב וא ינורשע) בשחתמה ןורכזל שורדה הנבמב םינותנ םתרזעב גצייל רשפאש

 .יוצר ןורכז אתל סניזהלו
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 1401 .מ.ב.י בשחמב דוקפ חול

 .דבלב דוקפה חול תוזעב הרקבה תישענ הז.בשחמב
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 טלפ / טלק תכרעמ

 םיסיטרכמ בשחמל םינותנ תרבעהל םיעצמא הליכמ בשחמה לש טלקה תכרעמ

 -ומ הדימבו סייטנגמ הנסחא ינקתמ ,םיספדומ סםיכמסמ ,םיבקונמ ריינ יטרס וא

 הבש הרוצל םינותנה תא תמגרתמ וז תכרעמ .הביתכה תנוכמו הרקבה חולמ תטע

 דוקה לש הרוצל בשחמב ךפוה סיטרכב סינותנ בוקינ : לשמל ,ןורכזב םינסחואמ סה

 .בשחמה תכרעמב יוקעה טלפה ןקתמ איה תספדמה .862 -- ינורשעה

 תולעב תומיאתמ טלפו טלק תוכרעמ תשרוד םילודגה םיבשחמה לש סתוריהמ

 קפומו טלקה ןזומ ךכל יא .וילאו ןורכזה ןמ םסינותנ לש הלודג הרבעה תוריהמ

 דנגמ הנסחא לע םיססובמה םירחא שיעצמאו םיקסיד ,םייטנגמ םיטרס י''ע טלפה

 ,בשחמל סיינושאר םינותנ תנזהל יעצמא סניא ןיידע םיקסידהו םיטרסה סלוא .תיט

 וא םיבקונמה ריינה יטרסו סםיסיטרכה םישמשמ הז ךרוצל ;ונממ הטילקל וא

 לע רבגתהל ידכ .שרדנל האושהב תיטיא םתטילק תוריהמש םיספדומ םיכמסמ

 הלועפל םינטק םיבשחמ) רזע תוכרעמ םילודג םיבשחמ תוכרעמב תומייק הז ישוק

 יעצמאמ םינותנה תרבעה תלועפ תא םיעצבמה םיליגר םינטק םיבשחמ וא (תדחוימ

 ןטק בשחמ לע תססובמו הנטק בשהמה תכרעמ רשאכש רורב .ךפיהלו ,ריהמל יטיא

 -ושק םה ,םייטיאה טלפהו טלקה יעצמא תוריהמ תא תמאות ותוריהמש יטיאו

 םיינושארה טלפהו טלקה יעצמא תלעפה .הדובעה ןמז לכ רישי ןפואב וילא סיר

 (סא-עזאמ רבוחמב דויצה תלעפה תארקנ ותלועפ ןמזב בשחמל תורישי םירושקה

 וא רזע תכרעמל םירבוחמ םיינושאוה טלפהו טלקה יעצמא רשאכ .0ק670(ו08)

 -סיד וא םיטרס תועצמאב םינותנ תטלופו תטלוק תיזכרמה תכרעמהו ןטק בשחמ

 .(0תק-11אמ 0ק60וזסה) דרפנב הז דויצ םיליעפמ ונא םיק

 תורשפא תמייק .יס.מ.ר/315 /.ר.יס.נ וא 360 /.מ.ב.י ןוגכ םישדח םיבשחמב

 תלצונמ וז הלועפ תטיש .ןהיניב תולת לכ אלל ,ליבקמב רתוי וא תוינכת 2 ליעפהל

 רקיע תא הווהמ הינשה תינכתהש דועב ,077:[אמ תינכתכ תחא תינכת תלעפהל

 תיזכרמה תכרעמה לוצנ ךות תירשפא תוינכת יתש תלעפה .בשחמב דובעה ךילהת

 /טלק תולועפ לש ןמויסל הינשה תינכתה הכחמ הבש ןמזה יקרפב תחא תינכת יי'ע

 .תויטיא טלפ

 הביתכה תנוכמ

 םילמ וא תויתוא) ןטק םינותנ רפסמ תרבעהו הרקבל רקעב שמשמ הז יעצמא

 תינבתכ לש הספדהה בצק לע הלוע וניאש ותלועפ בצק בקע 'ירקי'' אוה ; (תודדוב

 .הינשל תויתוא 15 הספדה בצק בשחמה י''ע תלעפומ הביתכה תנוכמ רשאכ .הליגר

 .בשחמה לע ליעפמה לש הרקבב ירקעה השומש
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 בשחמח י''ע תלעפומה הביתכ תנוכמ

 דךומצ הנוקה ךסמו הביתכ תנוכמ
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 םיסיטרכ בקנמו ארוק

 ןיב רשג ותויהב ,רתויב ץופנה ירקעה הנזהה יעצמא אוה בקונמה סיטרפה

 םיבשחמב קר יאדכ רישי טלקכ םיסיטרכב שומש .בשחמה ןיבל דיב בותכה ךמסמה

 ןוסחאל שמשמה יטנגמ טרס תועצמאב הנזהה תעצובמ םיריהמ סיבשחמב .םייטיא

 םילבוקמה טלקה יעצמא .בשחמב סדובעל דע םיטיטרכב ולבקתנש םינותנה לש ינמז

 "םיריהמ רתוי ףא שי ,הקדל 1,000 דע 500 לש בצקב םיסיטרכ םיארוק בשחמה לש

 לבוקמ בוש ,טלפל םישמשמ םיסיטרכ רשאכ .הקדל םיסיטרכ 2,000-ל םיעיגמה

 םהבש םסייטיא םיבשחמל טרפ ,ריהמ יעצמאמ הז יעצמאל םינותנה תרבעה תא עצבל

 -עמב דובעל םישמשמ סה רשאכ שורד םיטיטרכ טלפ .רישי טלפ םיוהמ םיסיטרכה

 בצק .תינדי היסיטרכב םישמשמ וא בקונמה סיטרכה תטישב דובעל דויצ תוכר

 .הקדל םיסיטרכ 500 דע 200 אוה םיסיטרכה בוקנ

 האירק תדיחי

 בוקנ תדיחי

0 - 

 סיסיטרכ בקנמו ארוק

 עגמ תושרבמ תרזעב תישענ האירקה
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 ריינ טרס בקנמו ארוק

 וא ח"הנה תונוכמב יאול רצומכ ללכ ךרדב םישמשמ םיבקונמה םיטרסה

 חפנהש ךכב םתוליעי .בשחמל הנזה ךרוצל דחוימ בוקנ רצומכ םג סיתעלו רטנירפלט

 האירק בצק .בוקנה תטישב -- סנורסח ,רתוי לוז םריחמו םיסיטרכ חפנמ ןטק םהלש

 .הינשב םיות 150 -- אוה בוקנה בצק .הינשל סיות 1,000-ל עיגמ בקונמ טרס לש

 םיבקונמ ריינ יטרס תנזה

 (.מ.ב.י) םייטנגמ םיטרסל םיבקונמ םיטרס לש הרמה ןקתמ
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 (2671/.מ.ב.י) ריינ טרס תאירקל ירטקלאוטופ ןקתמ

 ןקתמ תא רבוע ,םינותנה םסושיר תליתת ,ינמיה לילגה עצמאמ ןזומ טוסה

 .ילאמשה לילגה לע ללוגתמו האירקה

 טלקל תושדח תוטיש

 ריינ יטרס וא םיסיטרכל רוקמה יכמסמ תקתעהב ךרוצה תא םצמצל ידכ

 : תושדח תוטיש רפסמ וחתפ םיבקונמ

 ,0ק7104 תמ41א6 תיטפוא האירק

 1488 3ת540מ1א6 םינמיס תאירק

 .1105 תיטנגמ חאירק



 הווה וורו ו יבא קבההה ני תקוה כ חסדא

 | - ל - = 2 --- יהוה
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 0קוזס0] 600718 תיטפוא האירק

 תונוכמב טלפ םיסיפדמ םהב דובע יאשונב רקיעב ץופנ תיטפוא האירקב שומש

 .תרדגומ הרוצ ילעב תורפס וא תויתואב ,בשחמב וא (הביתכ וא בושיח תונוכמ) רזע

 :אמגודל ;איהשלכ הלועפ םהב העצובש רחאל טלקכ בשחמל םירזחומ הלא םיכמסמ

 העדוההו הלועפה תא םירשאמ םולשתה רחתאל .םיסמ סולשת הבוג לע העדוה

 .ןובשח יוכיז םשל בשחמל תרזחומ תירוקמה

 .הקדב םיכמסמ 450-כ -- האירקה תוריהמ

 ₪ה!6ז קסז!וסו

 ו אוטאוסו סמ = אאגדשח סח
 . 000! 5 ו 058 0 דס

 אטחוססז ב וסטהו . וסטה! צ ו

 | 93 55 2 45 8 4 31 םס

 סופ60עאז זפהאאפ: וס סגיפ

 זה קזסצוסטפ | 0005ש7וקזוסח
 3600 ו 5

305588 | 4 

 ק%556 הפדזטהא דחופ שוזח ץצסשטה םגצאופאד

 ₪ כ
 745 636%זאטז פז

 גאצדסשא 054

 1428/.מ.ב.י ,תורפסו תויתואל יטפוא םיכמסמ ארוק

 א[םז8 6008 םינמיס תאירק

 וורפעב םיבתכנה םינמיט תאיוקב שומשל בחרוה תיטפואה האירקה ןויער

 ילעב םיעובק תומוקמב ןומיס אוה ןורקעה .ןקתמב האירקל רטמנה ךמסמה יבג לע

 םיסיטרכב שומשב הגוהנה 10,8 560858 תטישל המודב ,רדגומ ירפסמ ךרע

 רושק ןקתמה .םיבקונמ םיסיטרכ תאירקל יגולנא םיכמסמ תאירק ךילהת .סיבקונמ

 -מב עצבל תורשפא תמייק .הקדב םיכמסמ 400-ל העיגמ ותוריהמו בשחמל תורישי
 הרושק הנוכמה רשאכ .ונממ תדרפומ וא בשחמל הרושק הנוכמה רשאכ ןוימ וז הננכ

 תוצובק וא הלבט יפל אלא ירודיס רפסמ יפל אלש ןוימל תורשפא תמייק בשחמל

 .תינכתה תושירדל סאתהב



 ו םינותנ דובעל דויצ

 .116ת-ת10 5010116 1ווא 01070016 160088 תיטנגמ האירק

 הטישבש דועבש ךכב אוה לדבהה .תיטפואה האיוקה תטישל המוד וז הטיש

 לש איה האירקה ןאכ ירה ,השעמל תספדומה תואה תא םיארוק ונא תמדוקה

 תיטנגמ האירקהו (ךמסמב הליגרה הספדהל ףסונב) תיטנגמ וידב תוספדומה תויתוא

 הדיחא הרוצב ךמסמה תיתחתב תחא הרושב תספדומ ולא תויתוא .תיטפוא אלו

 יסקנפב) ב''הראב םיקנבה ןיב הצופנ וז הטיש .םיכמסמב םישמתשמה לכל העובקו

 .(לשמל םיקיצ

 .םיכמסמב הליגרה הספדהל ףסונב וזכ הספדה תורשפאמה תוספדמ ונבנ הנורחאל

 .הקדל םיכמסמ 1200 האירק תוריהמ

 גאצ !ו ₪ ואפטההא6ם ס09קגאצ

 ואסטבזאוא\  א?+\ו6גזוסא

 דעות שרל : ו
 ן לכ ו ב 2 . שש - ו רט

 - א ב
 א לבגשנ 0914 600777777 ו

 ל.
. 9. 9 

1 
 ב ב ב
 יי

 |. ב
 ₪ , 0 תי -שה רירקאר ומ

+ 7 . . . . . .9% 

 יטפוא םיכמסמ ארוק ו הד

 1231/.מ.ב.: םינמיס תאירקל | |[1[% ד ה



 קי הוו כל יס הרה
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 407-1/.ר.יס.נ ,יטנגמ םיכמסמ

 תתזאדמא6פ -- תוספדמ

 רצומה תא הריבעמ איהו ליאוה רתויב בושוה טלפה יעצמא איה תספדמה

 טיירחסמ םיבשהמב רומא רבדה .הכרעהלו ןויעל ,האירקל תנתינש הרוצב רמגומה ן

 רשפא ,הריע% טלפה תומכ רשאכ ,תויעדמ תודובעל םישמשמה סיבשחמב .רקעב |

 .הביתכה תנוכמ לע םג הלבקל

 1401/.מ.ב.י הריהמ תורוש תספדמ
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 .הספדהה תוריהמ איה תוספדמה יננכתמ ינפב תודמועש תושקה תויעבה תחא

 הספדה רמולכ ,תיליבקמ הרוצב סיפדהל הרשכוה תספדמה רשאכ גשוה בושח גשיה

 .הספדהה תודומע לכל םיאתמה םישקמ רפסמ י'ע ,הבחר לכל תחא הרוש לש

 הרוצב הרוש תספדה .תויתוא 160 דע 100 סיפדהל רשפא תחא הספדה תרושב

 -יא תוריהמב םלוא בקונמה סיטרכה תטישב דובעל תונוכמב םג תמייק תיליבקמ

 .םיבשחמ לש וז תמועל דאמ תיט

 : תוטיש יתשב הספדהה תכרעמ תבכרומ תינכט הניחבמ

 -יסהו תויתואה לכ תואצמנ תחא לכבו ריינה תמועל תוענה תועבט לש הרוש .א

 .תדרפנ תעבט -- הספדה תדומע לכל .(.יס.יד.יס-ו .ר.יס.נ יבשהמב לבוקמ) סינמ

 תויתואה לכ םיאצמנ םהילעו יקפוא לולסמ לע םיענה תרשרש וא הספדה טומ .ב

 .(.מ.ב.י תרבח לש םינקתמ) תוצובק רפסמב סינמיסהו

 ₪ 5 הספדה
 ל

 .מ.ב.י בשחמב הטפדה תכרעמ

 תואה רבע לא ריינה תא ץחול אוהו ריינה לע ינשה ורבעמ אצמנ הכמה שקמה

 עיגהל שי הקדב תורוש 1000 לש לדוג רדסב התוריהמש תספדמב .סיפדהל םיצורש

 ידכ ,תרשרשה וא תועבטה תעונת לא םישקמה תבוגת תמאתהב הלודג קויד תדימל

 -דהל תדעוימה הדומעב תאצמנ המיאתמה תואהש העשב תוריהמב הכי שקמהש

 םיישקה תא ןיבהל לק תקהבומ תינכמ הלועפ יהוזש הדבועב בשחתהב .הספ

 .הז חטשב םימייקה

 תספדמב שמתשהל שי הקדב תורוש 1400-ל םג העיגמה הספדה תוריהמ ףא לע

 דויצכ תספדמב םישמתשמ םסיינוניבו טינטק םיבשהמב .םילודג םיבשחמב דרפנ דויצכ
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 תנכהלו םיבושח עוצבל בשחמה יי''ע לצונמ הרוש תספדהל שורדה ןמזה ךשמ .רושק

 .(הפיפחב הדובע) האבה הרושה תספדהל םינותנה

 רשא תיטפואה תספדמה שומשל הנקתוה רתוי ההובג תוריהמ גישהל ידכ

 -רופניאה תנרקה י"ע תעצובמ הספדהה .הקדב תורוש 5000 לש תוריהמל העיגמ

 לכ זאו ויד סע עגמב אב ףותה .רואל שיגר ףות לע היזיולט תורונל המודב היצמ

 תא וילע סיפדמו ףיצר ריינ ינפ לע ענ ףותה .וידה תא טלוק רוא יי''ע עגפנש חטשה

 .וילע וטלקנש תויתואה

 םיות 48 תב הספדה תעבט

 (םסארק ,קסיד ,טרס) םייטנגמ הקפהו הנזה ינקתמ

 םינותנ לש הקפהו הנזהל בשחמה תא םיתרשמ םייטנגמה ןוסחאה ינקתמ

 בושח דיקפת םיאלממ םה .ירקעה םשומש וניא והז םלוא ,בשחמה תכרעמל ץוחמ

 .ינשל דחא ךילהתמ םינותנ תרבעהו בשחמב דובע יכילהת ןיב רושיגב רתוי

 -ירפ םילגתמ דובעה ךילהת ידכ ךות .יאלמה תסטרכ ןוכדע תא חקנ המגודל

 לע םהיטרפ תא םימשור זאו ,הנמזהה תדוקנל תחתמ הדרי יאלמב םתומכש םיט

 סטיפדמו םיקפסמ תונמזהב לפטמה רחא דובע ךילהתל ןזוי רשא יטנגמ ןוסחא ןקתמ

 ןוסחא ןקתמ תועצמאב בוש ,םדוקה ךילהתל ריזחי הז ךילהת .תונמזהה תא

 תסטרכב ומשריש ידכ הקפסהה תפוקתו הנזהה יטרפ לע םינותנה תא ,יטנגמ

 4 .יאלמה

 םאתהב ןוסחאה ינקתממ דחא לכב שומשהו לוצנה תוטישב םילדבה םימייק

 .(לשמל הרישי השיג) םהלש עוצבה רשוכל



 15 םינותנ דובעל דויצ

 תרושקת דויצ

 םתרשכהו ןוכינה זכרמ לא רוקמהמ םסינותנה לש תיסיפה המירזה ךילהת

 םינותנה תנכה ךילהת .תכרעמב תושקה תויעבה תחא תא םיוהמ בשחמל טלקכ

 רשפאה לככ ומצמצל שיו יטירק אוה הז ןמז ךשמ םיתעל .תיסחי בר ןמז שרודו רקי

 רשאכ ,םינכרצה לא תואצותה תרבעה .תכרעמה לש רתוי ההובג תוליעי גישהל ידכב

 .ההובג תונימא ילעב םימיאתמ רשק יקרוע ןכ סג תשרוד ,םוקמ קוחירב סיאצמנ םה

 גישהל ןנכותמו תרושקת יעצמאבו םסינותנ דובעב עדיה תא בלשמ תרושקתה דויצ

 עצבל תורשפא תנתנ הרישי תרושקת לש תודחא תוכרעמב .ובצוהש תורטמה תא

 .תומוקמה םתואל תורזוח תוארוה ריבעהל ףאו קוחרמ תועצבתמה תולועפ לע חוקפ

 דויצה

 תאו רגשמה תא םישמשמ רשא םינקתמ לש המלש הרוש וחתפ תונוש תורבח

 תכרעמ לש םיליגוה םיוקה סה םסהיניב רשקה יוק .הזמ הז םיקוחרה טלוקה

 רוגשה תודוקנ ןיב קחרמה .םידחוימ תרושלקת יוק וא וידרה וא ףרגלטה ,ןופלטה

 ,15 ימוחתב איה תרושקתה יוקב םסינותנה לש רוגשה תוריהמ .לבגומ וניא הטילקהו

 -רופניא םיטלוק רוגשה ינקתמ .דויצה גוסל סאתהב ,הינשל תויתוא 300 וא 0

 םיריבעמו תילמשח הביתכ תנוכמ וא םייטנגמ םיטרס ,ריינ יטרס ,םיסיטרכב היצמ

 םינותנה תא סיריבעמ הטילקה ינקתמ .ליעל וניוצש רשקה יוק תועצמאב סתוא

 תספדמב הספדה םיעצבמ ,םייטנגמ םיטרס ,ריינ יטרט ,םיבקונמ םיסיטרכל וטלקנש

 בשחמל הרישיה הנזההש שיגדהל שי .בשחמל תורישי סתוא םיניזמש וא הריהמה

 .תיפוסה הרטמה איה

 .דרפנ קרפב האר תרושקת תכרעמ ימושי לע םיפסונ םיטרפ
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 סינוש םיבכרה -- בשחמ תכרעמ

 תושימגבו בחר הלועפ חווטב חוקלה יכרצ לע תונעל הכירצ בשחמה תכרעמ

 לש יטפה בכרההו םיכרצה לש האלמ המאתה י"ע תנתינ תאז תורשפא .הבר

 .םיצוחנ סניאש םיביכרמה זובזב תעינמ ידכ ךות ,תכרעמה

 -שמה םיכרצה -- איהו ,הבושח תוחפ אל השירד לעו וז השירד לע תונעל ידכ

 בר (60מ]9ווז0/105) תורוצת רפסמב םיבשחמה תוכרעמ תא תונבל רשפא ,סינת

 רשפאש תונוש תולוביקבו תויוריהמב םילדומ רפסמ םסימייק ביכרמ לכל .רתויב

 ידיל האיבמ וז הנוכת .תילמינימה תיסיסבה תכרעמה לא תונוש תורוצב םפרצל

 הימגדש ,הדיחיו תחא תישומש בר תכרעמ הוהמ הימגד לכ לע בשחמה תכרעמש ךכ

 .עוצב תויורשפאו הקופת לש םילדבה ןייצל סיאב םסינושה

 .תודחא םינשל תיחדנ התונשיתהש ךכ ידיל איבה וז הרוצב תכרעמה ןונכת

 בצקב םיתתפתמה םיכרצה לע תונעל תלוכי יא י''ע ללכ ךרדב תמרגנ תונשיתה

 .הלאכ םיבשחמב סישדח סיביכרמב םישומש לע תונעל תלוכי יאו רתויב זרוזמ

 .30 לדומ 360 .מ.ב.י תכרעמ המגודל

 .םיות 65536 ,32768 ,16384 ,8192 סיאבה םסילדגהמ דחאב : ןורכז .=

 .תספדמ ,םיסיטרכ בוקנו האירק תדיחי :דבלב סיסיטרכ דובעל תיסיסב תכרעמ | .ב

 םיטרס תודיחי 64 דע : (דועו םיקסיד וא ,םיטרס ,םיסיטרכ) תבחרנ תכרעמ | .ג

 -סמ ארוק ,ריינ טרס בקנמו ארוק ,הביתכ תנוכמ ,םיקסיד תודיחיו םייטנגמ

 .תוספדמ רפסמ ,תיטנגמ ויד ארוק ,יטפוא םיכמ

 .םירחא םילדומב םיבשחמ תללוכו רתוי הבחר הניה 360 תכרעמהש ןייצל יוארה ןמ

 הקיגולב יוניש ןיא שמתשמה יבגלש דועב עוצבה רשוכ אוה םילדומה לכ ןיב לידבמה

 הנזה ינקתמ םתוא לע םירמוש דוע לכ) טלפה תלבקו םינותנה תנזה תטישבו

 .(הקפהו

 סינותנ דובע תכרעמל המגוד

 : םינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ תומילשב גיצהל יוארה ןמ הז קרפל םוכסכ

 .ןוסחא ינקתמו טלפ/טלק תודיחי הנבמ ,תיזכרמה דובעה תדיחי הנבמ ,תונוכת

 626, א68/315, 360//18 : תוכרעמה הנגצות



 הרדי ירח רה, יו

 ה -
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 360 / .מ.ב.י תכרעמה

 רודל תויניפוא ןקלח ,תובושח תונוכת המכב תניטצמ 360 / .מ.ב.י תכרעמה

 .דבלב וז תכרעמל תויניפוא ןקלחו ,תינמנ איה וילעש םישידחה םיבשחמה

 תכרעמה תונוכת

 תורוצתו תויולודומ .א

 תונבל תורשפאה איה 360/.מ.ב.י תכרעמ לש ילוא רתויב תיניפואה הנוכתה

 רפסמ םימייק תכרעמה לש ביכרמ לכ יבגל .תורוצת לש רתויב בר רפסמב וז תכרעמ

 םיבכרהב רבחל רשפא סמצע םיביכרמה תאו ,תונוש תולוביקבו תויוריהמב סילדומ

 תודיחיה רפסמל הלבגה ןיא םיישעמה םיכרצה לכ יבגל .טעמכ הלבגה אלל םינוש

 -מה ורע לכ לעש ןייצנ וז הדבוע םיגדהל ידכ .תכרעמל רובחל תונתנה גוס לכמ

 הרקב תודיחי 8 רבחל ןתינ טלפ/טלק תודיחיו ימינפה ןורכזה ןיב םינותנ ריבע

 64-ל עיגהל ןתינש רמולכ ,טלפ/טלק תודיחי 8 לע תחקפמ הרקב תדיחי לכ רשאכ

 יצורע 224 לע תודיחי רתוי טולקל לוכי ירובח-ברה ץורעה .דחא ץורע לע תודיחי

 ,אוה ויכרצ יפל תכרעמה תא םיאתהל שמתשמ לכל תרשפאמ וז הנוכת .הנשמ

 ףקות הנשמ תלבקמ וז הנוכת .תכרעמל ומצע תא םיאתהל ץלאנ היהיש ילבמ

 ןז הדיחיו תחא תישומש-בר תכרעמ הוהמ ,הימגד לכ לע ,תכרעמהש הדבועה רואל

 .ימינפה ןורכזה תלוביקו תוריהמ ילדבה ןייצל קר םיאב הלש םינושה םסימגדה

 הדיחא תוארוה תכועמ .ב

 תיגול הניחבמש ךכ הננכות תכרעמה .הדיחא תוארוה תכרעמ שי םימגדה לכל

 ןורכזו תיבל הינש-ורקימ 1.5 לש תימינפ תוריהמ לעב 30 םגדה ןיב לדבה לכ ןיא

 השיג ,תיבל הינש-ורקימ 0.095 לש תוריהמ לעב 75 םגד ןיבל ,םיתב 8096 לש

 האצותכ .םיתב ןוילימ 8-מ הלעמל לש ירשפא לדוגו ןורכזב תובותכ 4-ל הליבקמ

 -יחיש יאנתב ,רתוי ןטק ןהו לודג ןה ,אוהש םגד לכ לע תינכת לכ עצבל רשפא ךכמ

 תכרעמה לש ךומנ םגדמ רבעמה יבגל רבדה בושח דחוימב .תוהז טלפ/טלק תוד

 .שדוחמ ןונכתב ךרוצ אלל,רתוי המצע בר ,רתוי הובג םגדל

 תוארוה ,םיצורעב םינותנ תרבעהל המצוע תובר תודוקפ תללוכ תוארוהה תכרעמ

 תודחוימ תוארוה ןכו ,תויגול תולועפ ,ךוסימ תוארוה ,תינכותל תינכותמ רבעמ

 דובעל תולבוקמח תוארוהל ףסונב ולא לכ .הינשל תחא גוציי תרוצמ םינותנ םגרתל

 .האושהו םינותנ תרבעה ,ןובשחה תולועפ עוצב : םינותנ
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 דיתעה יכרצ לע הנועה תכרעמה

 תכרעמה תונשיתה ,רשפאה לככ ,עונמל היה תכרעמה תינבב תונורקעה דחא

 לע ןה םרגהל הלכי וז תונשיתה .(רבעב תחא אל הרקש רבד) התלעפה רחאל דימ

 ידי לע ןהו ,רתויב זרוזמ בצקב םיחתפתמה םסיכרצה לע תונעל תלוכיה-יא ידי

 .הז ןדיעב הבר תוריהמב תונשיתמה רוצי תויגולונכטב שומש

 תטישב ,ראשה ןיב ,יוטב ידיל רבדה אב ,םיידיתע סםיכרצ לע תונעל תלוכיל רשאב

 ןוילימ 16 לע הלועה ןורכ% לא הינפ תרשפאמה תכרעמב תמייקה תובותכה

 ףיסוהל היהי ןתינש ךכב ; (דבלב ןוילימ 8 אוה יחכונה םומיסקמה דועב) סיות

 טלפ/טלק ינקתמ רפסמב ןכו ;(סויה תומייקה 150-ה לע 100-כ) תושדח תוארוה

 .דועו ,רבחל ןתינש

 -כטה םישודיחה תללכה תרשפאמה תאזכ איה תכרעמה לש הרוטקטיכראה

 ולח רבכש םייונשה .יגולה הנבמה לע העפשה אלל רתויב םסינורחתאה םייגולונ

 ינוטקטיכראה הנבמבש תונורתיה תא תקהבומ הרוצב סיפקשמ סינושה סימגדב

 .ןיעל הארנה דיתעב תכרעמה תונשיתה יא חיטבהל אב רבדה ,רומאכ .דחוימה

+ 

 .ןימימ 75 לדומו לאמשמ תיזחב 40 לדומ :360/.מ.ב.  הלופכ תכרעמ

 .םינותנ ןוסחאו טלפ ,טלקל תונושה תודיחיב ןיחבהל רשפא בשחמה סלואב



 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 120

 תדיחי ןיבש רשקה יבגל ףא רמשנ תויגולונכטה תויוחתפתהב תולתה יא לש ןורקעה

 רשא םיצורע תועצמאב עצובמ הז רשק .םיינוציח םינקתמ ןיבל תיזכרמה דובעה

 290[ תוכרעמ ףא ללוכ) אוהש טלפ /טלק ןקתמ לכ רובח תרשפאמה הרוצב וננכות

 תניחבמ ;םמצע םיצורעב וא תיזכרמה הדיחיב יונש ךירצי רבדהש ילבמ (1יזמ6

 -יה ךרדה יהוזו ,םיקסיד ןנוכ ןיבל םייטנגמ םיטרסל ןנוכ ןיב לדבה ןיא םיצורעה

 .דיתעב תושדח תודיחי רובח ינפב םוסחמה תא ריסהל תמייקה הדיח

 תיטמוטוא הרקב ילגעמ .ד

 תודחוימ תויצקנופ תיינב אוה תכרעמב ויוטב תא אצומ רשא ,שדח דמימ

 .(6קסוץעופסז) חוקפ תוינכות לש םידחוימה םיכרצה תיאר ךות וננכות רשא ,הנוכמב

 תינכות אלל תללכושמ בשהמ תכרעמ תוליעיב ליעפהל ןתינ אלו טעמכ ,השעמל

 לכותש הרוצב התנבנ בשחמה לש תללכושמה תוברעתהה תכרעמ .המיאתמ חוקפ

 םידיקפתה רתי דועב ,תוקפה ידיקפת לש תועובקה תויצקנופה לכ תא אלמל

 ייןיערגה'' תויהל הלוכי וא יאמצע ןפואב לועפל הלוכיה חוקפ תינכותל םירוסמ

 .דדוב חוקל לכ יכרצ יפל ,האלמ וא תיסיסב (0ק6זוז8 5ע5060:) הלעפה תכרעמ לש

 קיודמ רותא אוה ,תוברעתהה תכרעמב ויוטיב תא אצומה ,חוקפה ידיקפתמ דחא

 תוינכות-ורקימ תורשע המכ ידי לע עצבתמ תולקתה רותא .הנוכמ תולקת לש

 תולעפומהו (05-ת600 0מ[ע 5/סז086) עיגפ יתלבה האירקה ןורכזב תונסחואמה

 -וטוא ןפואב הלא תוינכות-ורקימ תולעפומ ךכל ףסונ .הלקתה תושחרתה סע דימ

 .(1קז-1הווז0] עזספזסמו ₪2/1000) תינכת לש תינושארה הנעטהה תעב יטמ

 םיינורטקלא םילגעמ רוציב תושידח תוקינכט .ה

 רועש ןיאל הלועה תונמיהמ החיטבמה הרוצב יונב דחוימה האירקה ןורכז

 םיטושפ םילגעמ : םימדוק םיבשחמב םיליבקמ םיינורטקלא םילגעמ תונמיהמ לע

 -כזה תלמב (20זו1ע 6₪606) םותמ תקידב םיללוכה ,םייטסלפ םיסיטרכ לע םיספדומ

 .םיבר םסיילנויצנבנוק םילגעמ םיפילחמו ןור

 םיטנמלאב םיילנויצנבנוקה םילגעמה רתי ופלחה ,דחוימה האיוקה ןורכזל ףסונ

 5016 2סַאוס) םיקצומ םייגול םילגעמ לש השידחה היגולונכטה ירפ םהש םישדח

 .רתויב ההובגה תונמיהמה תגרדל 3560 תכרעמ תא ואיבהש ,(160מ80108ע

 יבגל תונושה תויורשפאה ןויצ ךות ,תכרעמה לש םינושה היביכרמ תא ראתנ ןלהל

 .דויצ לש גוס לכ

 תיזכרמה דובעה תדיח*ל

 ימינפה הנבמה .א

 ךותמ :הבר תושימג רשפאמ 360 /.מ.ב.י תכרעמ לש שדחה ימינפה הנבמה

 שמתשמל ןתינ עוציב תודיחיו ןורכז לש םסינוש םילדג ,תויוריהמ לש רישע רחבמ
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 הבוטה הרוצב הדובעה תא ,וישכע ,ורובע ושעיש םיביכרמה תא קרו ךא רוחבל

 .רתויב הליעיהו

 .שורד אוה רשאכו ,לעפמל שורדה עוציבה רשוכ לכ תלבק רשפאמ הז הנבמ

 ךומנה ריחמב ויתויעב לכ לע תוליעי תובושת לבקי לעפמה : ךכמ תידימה האצותה

 תבחרה םע ,הגרדהב הביחרהלו תיסחי הנטק תכרעמב ליחתהל לוכי לעפמה .רתויב

 רשוכ תלעב היהתש תכרעמל דע ,הדובעה ףקיהב יעבטה לודיגה םעו תוליעפה

 .רתויב הובג עוציב

 ,רתויב הלודגה תכרעמב דובעת רתויב הנטקה 360/תכרעמב תדבועה תינכות

 .תומיאתמ טלפהו טלקה תודיחישו קיפסמ ןורכזה לדוגש יאנתב ,ךפיהלו

 י'הקצומ הקיגול' לש היגולונכט .ב

 הנושארה סעפה וז העיפומה השדח היגולונכט ירפ םה םיינורטקלאה םילגעמה

 םיריעז םירוטסיזנרט תרזעב םייושע הלא םישדח םילגעמ .יללכ שומשל םיבשחמב

 תומתחנה תוספדומ תוינבת יבג לע םיבכרומה -- הכיס שארמ רתוי םילודג םניאש --

 .ןגמ הטעמ ךותב

 םירוטסיזנרטה לש םתלועפ תוריהמ תא לידגה הלא םישדח םילגעמ לש םחותפ

 תורמל .יטירק םרוגל ךפה םהיניב קחרמה יכ דע הלודג הכ הדימב תודוידהו

 לש ותלועפ תא ובכע סה ,רואה תוריהמב תכרעמב םיענ םיינורטקלאה תותואהש

 רתויב תרכינ הדימב סצמצל .מ.ב.י תרבח החילצה השדחה היגולונכטב .בשחמה

 .םינושה םיביכרמה ןיב םיקחרמה תא

 ןיא יכ רתויב ההובג תונמיהמ החיטבמ תיטמרה סוטא קצומ לגעמ לכש הדבועה

 .המודכו ךולכל תרידח ,םיעגמ קותנ לש תורשפא

 ןורכזה ילדוג בחרמ | .ג

 -גהלו ףיסוהלו סיות 8,000 לש לדוג לעב ןורכזמ ליחתהל ןתינ 360/תכרעמב

 רתויה םילדומב ,ןכ לע רתי .האבה הלבטה יפל ,ישארה ןורכזב םסיות ןוילימ דע וליד

 -סורקימ 8.0 לש תוריהמב רזע ןורכז לש םיות ןוילימ 8 דע ףיסוהל ןתינ םילודג

 .תודנוק

 ןורכז תפסות (8ע65) ימינפה ןורכזה לדוג
 תירשפא רזע דע -מ לדומ

25 14 2 

20 5,2 56 

0 14 22.34 

- 50 5-06 2,058 68 

55 1112 176 88 

5 2.44 176 5,688 

1,404 2588 5 
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 תוינש-וננ לש תוריהמב עוציב .ד

 הנוכמה לש ימינפה ןורכזה תרזעב בושיחה תולועפ תועצובמ םילדומה לכב

 הלא םימרוג לש סתלועפ תוריהמ .תוריהמ-יבר (א6ָא5/675) םידחוימ סירגוא תרזעבו

 -ילימ יקלח -- תוינש-וננב תדדמנה עוציב תוריהמ גישהל 360/תכרעמל תרשפאמ

 לש םינושה םילדומב ןורכזה תויוריהמ תוגצומ האבה הלבטב .הינש לש דוא

 : 360 תכרעמה

 תוויהמ השיג תוריהמ השיגה תדיחי ןורכז תוריהמ לדומ

 9%מ5 9% תע(וט דל *(9115) ימינפ

 .קסוננ 0 .קסורקימ 9 16 .קסורקימ 8 25

 .קסוננ 0 .קסורקימ 5 8 .קסורקימ 5 10

 / 55 \י/ 15 16 / 2.5 10

0 2.0 " 2 5 4 0 "' 

 "ת 200 / 55 4 2 5 55

 יי | 0 4 5 4 "9 0-5 55

 "ו 00 ", 00 158 4 06 5

 .הינש תוידראילימ -- תודנוקסוננ ,הינש תוינוילימ -- תודנוקסורקימ

 .ליבקמב ןהילא הנופ בשחמהש ןורכזב תויבס רפסמ -- השיג תדיחי -- . 

 .תוינורשע תורפס 2 וא דחא ות = (תויבס) תוירניב תורפס 8 = 8/6 -- 6

 ובש (ןכרצה תוינכת י''ע השיגל ןתינ וניא) בשחמב דחוימ ןורכז = 805 -- 58

 .דועו תויטרדנטס הרקב תוינכת תלעפה ,תוארוה חונעפ השענ

 תירניב הטישבו תינורשע הטישב בושח .ה

 ,הרקבה תכרעמ .ירניב בשחמכ םגו ינורשע בשחמכ לועפל הלוכי 360/תכרעמה

 הטישה איהש ,תירניב הקיגול לע םיססובמ ימינפה דובעהו תוינובשחה תולועפה

 -רעמה תדיוצמ ,תינורשע הטישב בושיחל .ההובג תוריהמב םיבושיחל רתויב הבוטה

 תוריהמבו ,הנתשמ ךרואב םיינורשע תודש לע לועפל תדעוימה תוארוה תרדיסב תכ

 :וז תינורשע תוארוה תכרעמ .תירניב הטישב םיבושיח לש וזל תבוקתמה

 ,ח''הנה לש תודובעב רתויב החונה הרוצב לפטל רשוכה תא תכרעמל הנקמ --

 ,הנתשמ ךרוא ילעב םינותנב ליעי לופיט תרשפאמ --

 ,ןורכזה ךותמ תורישי םימוכס םכסל תרשפאמ --

 .הליבקמ הרוצב םינותנה לע לועפל תרשפאמ --

 תיכיוענה הטישבו העובקה הדוקנה תטישב הקיטמתיוא ו

 סא ןיב תירניבה הקיטמתיואה תטישב סיבושיח תרשפאמ 360/תכרעמה

 -טמב לועפל ןתינ. תיכירעמה הטישב .תיכירעמה הטישב םא ןיבו העובק הדוקנב

 .תוינורשע תורפס 15-מ הלעמל לש קויד םע 10% דע 10-" לש סוחתמ םירפ

 ,תויצלומיס ךרוצל שורדה יטמתירא רשוכ לבקל ןתינ 360/תכרעמה תרזעב

 .תויחוור ירקחמו תונוש תויזחת ,תמת7ַ תטישב ןונכת
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 ןורכזה תנגה .ז

 תורחא תוינכות תוברעתה ינפב תינכת לכ לע ןגמ ןורכזה תנגהל דחוימ ןקתמ

 -כותה לע ןגמ הז ןקתמ .הילא םימרוזה טלק ינותנ ינפמ ןכו תכרעמב תואצמנה

 : תעב ןורכזב תואצמנה תוינ

 ,תוינכות תקידבו ןוקית --

 ,םיקוחר םיזכרמ םע תורשקתה --

 .( 8601 706) סתושחרתה ןמזב םינותנ דובע --

 תולקתב לופט .ח

 תרבעה לכ .התוליעיל שדח דמימ רצוי תולקתב לפטל 360/תכרעמה לש הרשוכ

 הלקת לכ -- הלקת לש הרקמב .תדמתמ הרקב תחת תאצמנ תכרעמה ךותב םינותנ

 תינכות גוסל סאתהב .התוא םושרתו הלקתה תא הרקבה תינכת ותאת -- איהש

 ןתינ הז רבד סא .התוא ףוקעל וא הלקתה תא ןקתל וז הסנת ,שומשבש הרקבה

 תרסומ -- ואל סא ,ליעפמה תוברעתה אלל תכרעמה תלועפ תכשמנ -- עוצבל

 תרשפאמ וז היצמרופניא .המוקמו הרוקמ ,הלקתה לע ליעפמל העדוה תכרעמה

 ךות תאז לכו ,םימיאתמ סידעצב טוקנל ,הלקתה רוקמ תא דימ רתאל ליעפמל

 תכרעמב רתוי בר ןמז לוצינ אוה הז דחוימ רשוכ לש ושורפ .ןמז לש ילמינימ ןדבוא

 .ילמינימ ןמז דוביאו

 טלפ/טלקב לופט תושימג .ט

 תודיחי לש לודג רחבמ ףרצל ןתינ 360/תכרעמ לש םילדומהמ דחא לכ לא

 ; וישכע ול תושורדה טלפ/טלקה תודיחי תא ומצעל רחבי שמתשמה .טלפ/טלק

 רשוכל ,תילכלכ הניחבמ קדצומ ,םיאתמ סחיב דמוע סינותנ ריבעהל ןרשוכש תודיחי

 תבחרה סע הז לקשמ יווש לע רומשל ןתינ .תיזכרמה דובעה תדיחי לש עוציבה

 תוריהמ םגו דובעה תוריהמ .תולועפה ףקיה לש יעבטה לודיגה סעו הדובעה יחטש

 רשוכ לש בחרמה אולמ ינפ לע ,םינטק סיחורב ,הלדגהל תנתינ טלפ/טלקה תודיח*י

 .תומייקה תוינכותהו הדובעה יכרד לש יוניש ילב עוצבה

 (6008615) םיצורעל שדח רשוכ .י

 תודיחיו ןורכזה ןיב םינותנ תרבעהל םישמשמה -- םינותנ תרבעהל םיצורעה

 תויתוא ףלא 200-ו ןוילימ דעו ףלא 200-מ לחה ריבעהל םילגוסמ -- טלפ/טלק

 עוצב רשוכ לש בחרמ והז .תורפסב רבודמה רשאכ ,הזה רפסמה םיילפכ וא ,הינשב

 לש ללוכה עוצבה רשוכ תא לידגהל ןתינ ,םיצורעה לש הז רשוכב ןוכנ שומש יי'ע .בר

 -והלו םיקוחר םיזכרמ םע תכרעמה לש תורשקתה תוריהמ תא ריבגהל ,תכרעמה

 - .הדובעה לש עוצבה ריחמ תא דיר

 -רעמה תולועפל ליבקמב תישענ ןורכזהו ןוסחאה ינקתמ ןיב םינותנה תרבעה י

 קרפל תכורעמה לש םינותנה דובע תלועפל ''םיעירפמ''" םיצורעה .תיזכרמה תכ



 םינותגנה דובעו .ינורטקלאה בשהמה

 אצמנה ינמזה רגאמהו ןורכזה ןיב םינותנה תרבעה םשל שורדה ,טעמכ יטפא ןמז

 /טלק ןקתמ וא ןוסחאה תדיחי לע דוקפו ןוגראב תורושקה תולועפה לכ .םכותב

 .תודוקפ עוצבב תיזכרמה תכרעמה לש התדובעל ליבקמב ץורעה יייע תושענ טלפ

 ןורכזה ןמ םינותנה תרבעהב וא דובעל םינותנה תנזהב אטבתמ ץורעה לש ודיקפת

 .דובעה רחאל

 תוברעתה תכרעמ

 תדיחיל תונקהל ידכ התנבנ 360/תכרעמה לש תללכושמה תוברעתהה תכרעמ

 לופט םילולכ ולא תומישמ ןיב .ליבקמב תודחא תומישמב לפטל תלוכי דובעה

 הליבקמ הדובע ,ןורכזה תולועפל תילמינימ הערפה ךות תונוש טלפ/טלק תודיחיב

 .תיזכרמה תכרעמב תוארוה עוצבו ןורכזהו טלפ /טלק תודיחי ןיב םינותנ תרבעה לש

 תחא לכ רשאכ ,ליבקמב רתוי וא תוינכת יתש תולעפומ רתוי םדקתמ בלשב

 תלועפ םויסל הכתמ ןהמ תחא רשאכ : התרבח י''ע םייונפה ןמזה יקרפ תא תלצנמ

 הניא רמולכ ,תיזכרמה דובעה תדיחי ךותב ןמז ותואב תלעופ הניאו טלפ/טלק

 השרדנ אל דוע לכ תודוקפ תעצבמה הינשה תינכתל דוקפה רבעומ ,תודוקפ תעצבמ

 .ההובגה תופידעה תלעב ,הנושארה תינכתל דוקפה תא ריזחהל

 רשפאל ידכ ((00ק6ז6וזמַאפ 5ע5/0א) חוקפ תוינכת תכרעמב ולצונ ולא תונוכת

 .ותושרב תאצמנה תכרעמה ןמ םומיסקמה תא קיפהל שמתשמל

 ינוצח ןוסחא

 סייטנגמ םיטרסל םיננוכ .א

 תחפשמ ,םייטנגמ םיטרסל םיננוכ לש תחתפשמ העיפומ 360/תכרעמה םע

 -ותכש ,םינותנ תסיחד לש השדח הסיפתו רתוי הובג עוצב רשוכ תכרעמל הנקמה

 תוירקעה תונוכתה רואת ןלהל .הדובעה עוצב תואצוה תא דירוהל ןתינ הנממ האצ

 .םייטנגמה םיטרסה יננוכ לש

 ןוסחאב ןוכסח

 .םייטנגמה םיטרסב םסינותנ לש רתי תסיחד םירשפאמה םישודח המכו המכ סנשי

 2 :םה םישודחה ירקע

 ות םושרל רשפא ךכמ האצותכ .הכ דע לבוקמכ 7 סוקמב םיצורע 9 לע םושר -

 תא םיספות םירמונ תודשש ךכ ,טרסה לש תחא תינבתב תורפס יתש וא דחא

 .הכ דע שורד היהש םוקמה תיצחמ

 יצניאל תוינבת 800 לש םומיסקמ תמועל י'צניאב םיתב 1,600 לש תופיפצ --

 ,טרסה לע סםינותנה לש רתי תסיחדל תמרוג וז תופיפצ .םימדוקה םיבשחמב
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 לש םינותנ ישוג סע ,ןוילימ 18 תמועל ,םיתב ןוילימ 31 לש תלוביק תרשפאמו
 .םיתב 0

 סוקמב י'צניא 0.6 אוה (םיקולב) טרסה לע םיבתכנה םסינותנ ישוג ןיב חוור --

 .טרסה ךרוא לש רתוי ליעי לוצנל איבמ הז רבד םג .הכ דע לבוקמכ 'צניא 5

 עוצב תוויהמ

 םירופשל תודות תרכינ הדימב הלדגוה םייטנגמה םיטרסה לש עוצבה תוריהמ

 : םיאבה

 רתוי הלודג הביתכו האירק תוריהמל תמרוג רתוי הלודגה םושרה תופיפצ --

 .העובק תראשנ טרסה לש העונתה תוריהמ רשאכ

 (5/0ז/-5ו0ק 1וו86)הצואתהו הריצעה ןמז רוצקל המרג םישוגה ןיב חוורה תנטקה --

 .םיטרסה לש

 ךרוצה תא םיבר םירקמב תענומ (2600 2000וש078) תינרוחא האירקה תורשפא --

 רכינ הז ןוכסח .שדחמ האירקה תא ליחתהל ידכ ותליחנול דע טרסה תלילגל

 .ןוימה ינמזב דחוימב

 טרס תקירפל הארוה תנתינ רשאכ תינכתה חוקפ תחת תיטמוטוא ןולח תחיתפ --

 .(56-טק) תכרעמה תנכה ןמזמ תכסוח ( ת6ומ0-ו1000)

 תונמיהמ

 הביתכ תואיגש ןקתלו תולגל תכרעמה לש תלוכיל תודוה הרבגוה האירקה תונמיהמ

 ,ןכ לע רתי .(4ווזסמוס[זס 1ח-[!18)ו1 510816 1ז00% 6ץץסז 00ז?6008) האירק ידכ ךות

 טונגמ רדעהל טונגמ ןיב הנניא הנחבהה ,'צניאל םיתב 1,600 לש תופיפצב ם+טרסב

 .תיבויח דימת איה הקידבה -- טונגמ לש םינוש םיגוס ןיב אלא

 : םיטרס יננוכ המכ לש םיירקעה עוצבה ינותנ תא תזכרמה הלבט תנתינ המגדהל

 6 לדומ 3 לדומ 2 לדומ 1 לדוומ תונוכת

 7 לדומ 3 לדומ

 הלופכ תופיפצב

 20.00 100 90,000 | 60,000 30,000 | הינשב םסיות [ תוריהמ

 0.00 |00 180,000 120,000 60,000 הינשב תורפס

 1.00 100 100 800 | 800 | י'צניאל םיות | 0
 200 00 1,600 | 1,600 | 1,600 'צניאל תורפס

 0-6 6 6 6 0.6 יצניאב ,םישוג ןיב חוור
 ,הריצעו הצואת ןמז

 0 43 3 80 | 0 הינש-תויפלאב
 0.]1 141 141 1-5 2.2 תוקדב ,הקירפו הלילג

 תוריהמ -- ךכמ האצותכו הלופכ תופיפצב לבקל ןתינ 2--1 םילדומה תא סג : הרעה

 .הלופכ הרבעהה
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 הרישי השיג תולעב ןוסחא תודיחי .ב

 תולעב ינוציח ןורכז תודיחיל השירדה הרבג םינותנה דובע תוחתפתה םע

 לש םימושייב םייתרכה הז גוסמ םיננוכ .טינותנל הרישי השיגו הלודג תלובק

 רואל .'וכו תילהנימ היצמרופניא תוכרעמ ,(1/86[360) ינמז-וב דובע ,תרושקת

 תלובקו השיג ינמז לש בחרנ םוחת םיסכמה םישדח סיננוכ רפסמ וחתופ ,וז השירד

 ,המצע ןוסחאה תדיחי לש הפלחהה תלוכי אוה ולא םיננוכב בושח לולכש .ןוטחא

 תלבגומ יתלב םינותנ תלובק הדיחי לכל קינעה רשא 246-061 ה וא קסידה ןוגכ

 .םייטנגמ םיטרטל המודב

 דובע םג תורשפאמה תושדח תוטיש וחתופ תונכתהו םסינותנה ןוגרא םוחתב

 תטיש תא רוחבל ןתינש ךכ ,ומצע םשרמ ותוא לע ףיצר דובע םגו תיארקא השיגב

 .סושיי לכל תילאמיטפואה דובעה

 :360 תכרעמב ןוסחאה תודיחי לש תוירקעה לש ןהיתונוכת םיטרופמ האבה הלבטב

 יטנגמ ףות | 414 זמ םייטנגמ םיקסיד

221 24 2221 2211 

 4,090,000 400,000,000 233,400,000 0 םיתב : תלובק

 8,180,000 800,000,000 466,800,000 0 תורפס
 : עצוממ שופח ןמז

 6 100 00 5 הינש-תויפלא

 : םינותנ תרבעה תוריהמ
 1 0 0 12000 10 הינשל םיתב

 2,000 110 2,000 0 הינשל תורפס
 ןוסחא תודיחי

 אל ןכ ןכ ןכ הפלחהל תונתינ

 טלפ/טלק תודיחי

 בוקנ יסיטרכ דובעל תודיחי .א

 הז רחבמ .םיסיטרכ בוקנו האירקל תודיחי לש רישע רחבמ ונשי 360 תכרעמל

 תועצמאב םינותנ דובע לש בחרמה אולמ תא אלמל תלוכיה תא תכרעמל קינעמ

 ןהיניב תולדבנה םיסיטרכ בוקנו האירקל תונוש תודיחי 8 ןנשי .בקונמה סיטרכה

 הקדב םיסיטרכ 1000 דע הקדב םיסיטרכ 300 ןיב האירקב הענה ,עוצבה תוריהמב

 םיקפסה לש וז הבחר תשק .הקדב םיסיטרכ 500 דע הקדב םיסיטרכ 60 ןיב בוקנבו

 .שמתשמה יכרצל דויצה לש תקיודמ המאתה תרשפאמ

 בכרה לכב םיסיטרכ בוקנו האירקל תודיחי רפסמ רבחל ןתינ בשחמה תכרעמ לא

 ו : .אוהש
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 בקונמ ריינ טרס תאיוקל הדיהי .ב

 טרס ארקת רשא בקונמ טרסל האירק תדיחי ףרצל ןתינ 360 תכרעמה לא

 רשפאמ הז רשוכ .הינשב םיות 1,000 דע לש בצקב סיצורע 8 וא ,7 ,6 ,5 םע ריינ

 .יאול רצומכ רוקמה יכמסמ תריצי ךות ורצונש םינותנ טולקל תכרעמל

 ןמ אורקל ןתינ לילגה ןמ .ללוגמ אל וא ללוגמ אוהשכ האירקל ןתינ טרסה

 .האירק יכרצל תדחוימ הלילגב ךרוצ ןיאש ךכ ,ימינפה הצקה ןמ םגו ינוציחה הצקה

 .םיצורע 8 וא 7-ב בקונמה טרס יבגל תיטמוטוא תעצובמ (20וע) םותמ תרוקב

 בצמבו עורק טרסב ,טרס ףוסב השיגרמו ,ות דוביא אלל תרצענו הליחתמ הדיחיה

 .טרס רדעה לש

 הספדה תודיחי .ג

 ףוריצ וא תוספדמ תפלחה י''ע הבחרהל ןתינ 360 תכרעמה לש הספדה רשוכ

 דעו 190-מ ענ תוספדמה לש הספדהה רשוכ .תחא תכרעמל תוספדמ המכ לש

 .הספדהה תעצובמ הב תוריהמב תולת לכ אלל איה התוכיאו ,הקדב תורוש 0

 תורוש 190 לש תוריהמב העצובש הספדה ןיב ןיחבהל ןתינ אל ,תורחא םילמב

 .הקדב תורוש 1,400 לש תוריהמב וא הקדב

 הספדה טומ בכרומ תויטיאה תוספדמב .הספדהה ןונגנמ אוה ירקעה ןקתמה

 רשפאו תספדמב עובק וניא הספדהה ןונגנמ .תבכר וא תרשרש -- רתוי תוריהמבו

 הספדה ינונגנמ קיזחהל רתויב לבוקמ .היוצר סיות תכרעמ לעב רחאב ופילחהל

 ,תוילגנא תויתואו תורפס ,תוירבע תויתואו תורפס : תואבה םיותה תוכרעמ ילעב

 וא תורפס סע תויתוא ,ברועמב תוילגנאו תוירבע תויתואו תורפש ,דבלב תורפס

 ,קוסיפ ינמיס : םידחוימ םינמיס רפסמ םג םילולכ הרקמ לכב .םיפדעומ םינמיס

 : .'דכו םיישרג ,םינובכוכ

 לש והשלכ רפסמ הבו הספדהה ןונגנמב םימעפ רפסמ תנקתומ םיות תרדס

 48 םע תבכר וא תרשרשו םיות 52 וא 39 לש טומ אוה לבוקמה םלוא ,םינוש םיות

 תרשרשב םינושה םיותה רפסמ תא ןיטקהל תורשפא תמייק .םינוש םיות 60 וא

 אוהש 240 דע םרפסמ תא לידגהל וא (םידחוימ םינמיסו תורפס קר) 14-ל תבכרו

 םיות לש תוהז תוצובק לע רומשל ךרוצ ןיא ,תאז םע .ירשפאה ילמיסקמה רפסמה

 םיעפומה רפסמ יונש י''ע .הנוש עפומ תורידתבו אוהש רדס לכב םניקתהל רשפאו

 עיפוי םיוסמ ותש יוכסהש ןויכמ תוריהמה תא םינשמ הספדהה ןונגנמב סיותה לש

 / .אוה ףא הנתשמ היוצר הטפדה תדמעב

 השלש וא םסינש ינב םידדוב םיליטממ תובכרומ הספדהה תבכרו תרשרשה

 ידכ הבר תוריהמב םיענומו תיקפא הליסמב םירדוסמ םה .םאתהב סופד ינמיס

 תספדהה עוצב ידכ ךות .הספדהה תודמעמ תחא לכ לומ אצמהל ות לכל רשפאל
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 : תורוקב רפסמ יטמוטוא ןפואב הנוכמה תכרוע

 ,ןוכנה ומוקמב ספדומ ות לכ --

 ,םינוכנ םיות קר םיספדומ --

 .תחא הספדה תדמעב הלופכ הספדה ןיא --

 תופיפצ .תספדמל םאתהב םיות 144 וא 132 ,120 סיפדהל רשפא הספדה תרוש לכב

 יפל ץניאל 8 וא 6 תורושה תופיפצו ץניאב םיות 10 איה הרושה בחורל הספדהה

 .ליעפמה יי'ע גתמה ןווכ

 תספדמה תא תרשל ידכ תולקב וזיזהל רשפאו ךנואמ ריצ לע ענ חספדהה ןונגנמ

 .םיספט לש הספדה ןווכ וא ריינ תפלחהל

 הספדה תכרעמ

 תעונת ןווכ
 תכרעמה

 שיטפ

 טנגמורטקלא
 שיטפה תלעפ,..

 ריינה ו:

 הספדהה ןקתמב ''תרשרש,, תוילוח
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 : 360 תכרעמל תורושקה תונושה תוספדמהמ המכ לע םיטרפ םינתינ האבה הלבטב

 תונוכת תילמיסקמ תוריהמ תודמע 'סמ
 תודחוימ - ירמונ -- ירמונפלא הספדה לדומ גוס

 100 1,100 1312 א 2 13

 םיסיטרכ לע סג הספדה 15 00 1312 2 1%
 -יטרכ 800 דע תוריהמב
 הקדב סיס

 00 200 120 ,4 א 1 13

 יטנגמ ויד תספדה 5 100 13 א 1 15

 יטנגמ ויד תאיוקל תודיחי .ד

 לש םינוש םילדומ .360 תכרעמה לש יטנגמה וידה תארוק איה 1419 הדיחיה

 דע איה האירקה תוריהמ .106)0 7 תויתוא וא ₪138 תויתוא םיארוק וז הדיחי

 םג תשמשמ וז הדיחי .ךמסמה לדוגל םאתהב הנתשמו הקדל םיכמסמ 0

 .תיאמצע תנייממכ

 תיטפוא האיוקל תודיחי .ה

 -מאבש תיטפוא האירק תודיחי לש רישע רחבמ ףרצל ןתינ 360 תכרעמה לא

 עונמלו ,םיכמסמב לופטה תא םצמצל ,טלקה ינותנ תנכה תא שיחהל ןתינ ןתועצ

 .ברו רקי ןמז תלזוגה רוקמ יכמסמ תקתעהב ךרוצה תא

 : תיטפוא האירקל תונושה תודיחיהמ המכ לש םיטרפמ םוכס ןלהל

 תורעה האיוק תוריהמ טלקה תרוצ גוסה

 תיומונ האירק הקדל םיכמסממ 0 םיספדומ םיכמסמ 158
 דבלב

 -מונפלא | האירק הקדל םיכמסמ 400 דע םיספדומ םיכמסמ 1508
 תיר :

 -פע ינמס תאירק העשל םיפד 2,000 דע םינמוסמ םיפד 121
 (₪6042א8% 5עא- ןור

 1,000 דע 51אס)
 ףדל םינמס

 האיוקה תוריהמ הקדב תורוש 2,000 ךרעב סוכס יטרס 5
 תופיפצב | היולת
 רפסמו |תורושה
 הרושב םינמיסה

 די:-בתכב תורפס | הקדל םיכמסמ 0 םיכמסמ 177
 ןומיסו

 תרושקת תכרעמ

 ןמזה ותואבו םינותג תרושקת תכרעמל זכרמכ שמשל הלוכי 360 תכרעמה

 ךומנ ריחמב תכרעמל הנקומ הז ףסונ רשוכ .ליגרה .םינותנה דובעב לפטל ומצע



 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 10

 םג ןה ,םינותנ דובעב הליעי תויהל תכרעמל תומרוגה תונוכתה ןתואש סושמ

 .םינותנ תרושקתב ליעי לופטל תושרדנה תונוכתה

 : תוללוכ ולא תונוכת

 ; םיפפוח םיצורע -

 ; ליעי תוינכת גותמו תוברעתה תכרעמ --

 ; תוינכת לש שדחמ סוקימ --

 ; ןורכז תנגה --

 ; הרישי השיגל השידח הנסחא --

 ; טלפו טלק העונתב לופשלו תודובעל תויופידע תעיבקל חוקפ תינכת --

 ; םינותנה תומלש תא חיטבהל ידכ םיבר תרוקב יגוס --

 םידובע סע תינמז-וב יארקאב הרישי השיגב תרושקת ידובעל תננכותמ תכרעמ --

 ; םיפיצר

 ; תימניד ןורכז תאצקה --

 ; םינוש םידוק ןיב הפולחת רשוכ --

 ; םינותנ תרושקת תודיחי לש רישע רחבמ --

 םיוק ,ףרגלטה וא ןופלטה תשר -- םילבוקמה תרושקתה יעצמאב שומיש ךות

 -וטמ תכרעמה .360/תכרעמה סע תוחולשה תא תשרל ןתינ -- םיירובצ וא סירוכח

 יפל וילע ףיסוהלו דבלב דחא וקב ליחתהל ןתינ .תרושקת יווק 256 דע טולקל תלג

 .ךרוצה

 סינותנ ריבעהל ןתינ ,תרושקתה תשר ךותב סםוקמ לכב תואצמנה תוחולשמ

 איהש הדוקנ לכמ .םייסיסבה םסימשרימה תא ןכדעל תנמ לע תכרעמה לא תורישי

 לבקלו ,ןתוא דבעל ,זכרמב תכרעמה לא תותליאש ריבעהל ןתינ תרושקתה תכרעמב

 תא לבקל ןתינ ,תחלושה הנחתב םסייקה דויצל סאתהב .תוינש ךשמ תובושת

 : תונוש תורוצב הבושתה

 ; היזיולט ךסמ יומד ךסמ לע הבושתה תא ןירקהל ןתינ --

 ; ריינ טרס וא םיסיטרכ ךותל התוא בקנל וא הבושתה תא סיפדהל ןתינ --

 .םיאתמ ןקתמב דיוצמה ןופלטה ךרד תורבודמ סילמב התוא לבקל ןתינ --

 אלמ רשוכ הנסחאל הרישי הינפ ,בר עוצב רשוכ תחא תכרעמ ךותב לבקל ןתינ

 וא לעפמ לכ לש םינותנה תקפסא תויעב לכ תא רותפל ןתינ .םינותנ תרושקתל

 .הבר תושימגב ,תוחולש לעב דסומ

 : תוירקעה תויטרדנטסה תרושקתה תודיחי רואת ןלהל

 סינותנ תנוקהל תודיחי .א

 ךסמל המודה ךסמ יבג לע) תיתוזח הנוקה תרשפאמ 2250 .מ.ב.י הדיחיה |.

 הגצה וא יתבאפלא ,ירפסמ טסקט לש הרוצב היעב לכ יבגל תונורתפ לש (היזיבלט
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 ןתינ ,1015 .מ.ב.* תיתוזחה הנרקהה תדיחי י'ע ,ןכ ומכ .ןורתפה לש תיפרג

 .דבלב תורופס תוינש ךות יזכרמ םילרמ ךותמ תומלש תומושר ןירקהל

 םיטירפ תמישר ,םירפסמ תלבט : ןוגכ ,תונוש ת,ורוצב עיפוהל לוכי ןרקומה רמוחה

 .יפרג טוטרש וא

 (0:0(/4 א65ק0856) תילוק הבושת ןתמל תודיחי .ב

 ,תוחולשב ןופלטל םירבוחמה םישקמ תוכרעממ ת. ירומ תילוק הבושת תכרעמ

 תא תרדשמו תותליאשה תא תלבקמש בשחמה ד' לע תילוק הבושת תדיחימו

 .תובושתה

 תועצמאב תורחא תונחתו ןופלט רישכמל בשחמה תא תרשקמ זכרמב הדיחיה

 .הנתתמ תורפס תרדס תרוצב תותליאש תלבקמ הדיחיה .םסימיאתמ תרושקת יוק

 תוקפ תחת בשחמל התוא הריבעמ הדיחיה ,האולמב נוטלקנ התליאשה רשאכ

 תדיחיל התוא הריזחמו הבושתה תא תרבחמ תיזכרמה דובעה תדיחי .תינכתה

 - 7770 ,דחאה גוסה :רודש תודיחי לש סיגוס ינש סנשי .םידוק תרוצב רודשה

 דעו סיסבה לדומב םילימ 32-מ ליכמה טלקומ ןולימ ךותמ םילמה תא תרחוב

 יטנגמ טילקת ךותמ הבושתה תולמ תא תרחוב -- 7772 ,רחאה גושטה .םילמ 8

 .םילמ 100 דע אוה ןולימה לדוג .םייתרפס סידוק תרוצב ןסחואמ ןולימה ובש

 בשחמה ןמ הלבקתנש תדדוקמה הבושתל סאתהב ןולימה ןמ םילמ תפלוש הדיחיה

 אלל תושעהל ןתינ הז רבדש רבתסמו ,םסדא לוק תרוצב לאושל תרזחומ הבושתהו

 | .ישוק לכ

 תרבוחמ וילאש ןופלט רישכמב תילוקה הבושתה תכרעמ תאטבתמ ,החולשב

 רשאכ וז הרטמל םימיאתמה םישקמ תוכרעמ רחבמ ונשי .יהשלכ םישקמ תכרעמ

 בשחמה ןיב רשק רצונש ירחא .העצבל שיש הדובעה יכרצב היולת ןהיניב הריחבה

 לככ .םישקמה תועצמאב הלאשה תנזומ יזא ,ןופלטה רישכמ תועצמאב הנחתל

 .רתוי הלוזו הטושפ סישקמ תכרעמ םיאתת ןכ רתוי רצקו טושפ הלאשה יפואש



 א-ב
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 א6א315 אש םיבשחמה תחפשמ

 תחפשמ איה ,םיבשחמה לש ישילש רודל תכיישה םיבשחמה תוחפשממ תחא

 -בש תושידחה תוקינכטה לע תססובמ וז החפשמ .א6ת 315-806 םגדמ םיבשחמה

 -שהלו א6א 315-ה תחפשממ תודיחיל רבחתהל תלגוסמ תאז סעו םיבשחמ תינב

 .ןתפשב תובותכה תוינכתב שמת

 תיזכרמה דובעה תדיחי

 .(אספ ומאסאצע )םיילילגה תוטומה ןורכז סיסב לע ולוכ לעופ א6ת 315-8866 -ה

 לש ךתנמ םייושעה תוטוממ בשחמה ןורכז יונב תויטנגמה תועבטה ןורכז סוקמב

 תפפולמ טומה יבג לע .מי'ס 15.24 וכרואו מ''מ 0.38 טומה רטוק .תשוחנו סוילירב

 אוה סורטסגנאה) םורטסגנא 4,000 היבעו ,לקינו לזרב יושעה ךתנ לש הקד העוצר

 לועפל בשחמה לגוסמ הז הנבממ האצותכ .(רטמילימה לש ןוילימ-הרשעה קלחה

 לש דראילימה קלח אוה הינש-וננ) תוינשדוננ 800 לש יסיסב רוזחמ תוריהמב

 רומגו םילמ 10,000-ב לחה ,ירלודומ הנבמ לעב אוה יביטרפואה ןורכזה .(הינשה

 .םייניב בכרה לכ ןכו ,(תורפס 240,000 דע תורפס 30,000) םילמ 80,000-ב

 68 315-816 | תכרעמ

 דובעה תדיחי ןורא םדילו הביתכה תנוכמו הרקב חול -- ןימימ תיזחב

 .תיזכרמה

 .םיסיטרכ ארוקו םארק ,םייטנגמ םיטרס יננוכ תספדמה -- ןימימ ,רוחאמ
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 תינורשעה הטישב ,תויטמתירא תודוקפ לש הרדס תוללוכ תונושה תודוקפה
 הפצה הדוקנה תטישב הלועפל תודעוימה תודוקפ ןנשי ןכ ומכ .תירניבה הטישבו
 ,םוגרתו הכירע תודוקפ ,תונוש תויגול תודוקפ תומייק ףסונב .(ק0471א6 201א1)
 תואצמנה תואלבטב שופיחל תודוקפו ןורכזב םינותנ לש הזזהו הרבעה תודוקפ

 רתיו רזעה ןורכז בצמ רוזהישו הרימשל תושמשמ תודחוימ תודוקפ תרדס .ןורכזב

 .תינמז וב תודובע רפסמ עוציב ךרצל רקיעב תובושח הלא תודוקפ .ןורכזה יקלח

 ןמזב" הדובעל א6א 315-אא/6 םגדמ בשחמב שמתשהל רשפאמ דחוימ גתמ

 תרושקתה תטישב תודובעל רקעב שמשמ דחוימ םאתמ .(8848 11₪₪) 'יתימא

 .(סא-11א₪) הרישיה

 לש תיזכרמה דובעה תדיחיב תודוקפ עוצב ינמז לש תואמגוד רפסמ ןלהל

 םירפסמל םיסחייתמו הינשה תוינוילימב םה םינמזה) א6א 315-501 םגדמ א6 זה

 .(תורפס 9 ינב

 ינורשע רובח
 ירניב רובח
 הפצה הדוקנה תטישב רובח
 האושה
 ףועיס
 הרבעה

 רפסמ הז םגדל .תוינכת רפסמ לש ינטלומיס עוצבל דעוימ א6% 315-502 םגד

 .ונרכזהש הלאל תופסונ תוימינפ תונוכת

 : הלא תונוכת ןיב

 ; רזעה ןורכז תלפכה תורשפא --

 ; התוער ינפב תחא ןהילע הנגהו ימינפה ןורכזב תונושה תוינכתה סוחית --

 -ועפ ןיבו תוינוציח תודיחי תולועפ ןיב תוברעתה תויורשפא לש תבכרומ הרדס --

 .םיבוצק םינמזב תוברעתה תורשפא הז ללכב .ימינפה ןורכזה ךותב תול

 וז הנוכת .כפש4גאפ [אצמתתטקץ-ה תנוכת הנשי א6% 315.ת0866 תכרעמל

 .תינמו-וב הדובעל רתויב סינטק ןמז יחוורמ לצנל תרשפאמ

 טלק תודיחי

 : םינוש םיגוסמ טלק תודיחי רבחל ןתינ תיזכרמה דובעה תדיחיל

 םינותנ אורקל תולגוסמ הלא תודיחי : םיבקונמ ריינ יטרס תאירקל תודיחי ".א

 הנזה ךרוצל ,ולאכ תודיחי 2 רבחל ןתינ תכרעמל .הינשב םיות 1,000 לש בצקב

 תא בשחמה םגרתמ ריינה טרס תאירק תעב .םינותנ לש הפוצר תיביטנרטלא

 ולש האירקה בצקש ילבמ (ק4/ו/ע 01ו666) ותונמיהמ תא קדובו בוקינה דוק

 .ךכ בקע ןטקי
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 םיסיטרכ אורקל תולגוסטמ הלא תודיחי : םיבקונמ םיסיטרכ תאירקל תודיחי .ב

 תפשל דוקה לש רשי סוגרת ךות ,הקדב םיסיטרכ 2000 דע 400 לש בצקב

 .בשחמה

 תא שי ןלוכלשכ ,בשחמל סיבקונמ םיסיטרכ תאירקל תודיחי 4 דע רבחל ןתינ

 .סמא4גאפ זא1דמאאשק171 -ה תנוכת

 : תיטנגמ וידב םיעבטומה םיכמסמ לש ןוימו האיוקל תודיחי -.ג

 לש ולדגשכ ,הקדב םיכמסמ 1200 דע אוה תונושה תודיחי לש האירקה בצק

 .18 דע אוה ןוימה יאת רפסמ .בקונמ סיטרכ לדוגכ ךמסמה

 ןהילע ריינ יטרס תוארוק ולא תודיחי : םייטפוא םיטרס תאירקל תודיחי .ד

 תורוש 52 דע לש בצקב ,תננגוסמ תורפסה תרוצשכ ,הליגר וידב םינותנ ועבטוה

 תומשור תופוק י''ע םירצונ הלא םיטרס .32 -- הרושב םינותנה רפסמו ,הינשב

 רבחל ןתענ .סינותנה דובע ךרוצל בשחמל כ''תא םינזומו סוכיס תונוכמ וא

 .תיטפוא האירקל תודיחי 4 דע א68 315.8/6 -ל

 טלפ תודיחי

 םיבקונמ םיסיטרכ ,בוקינ יטרס לש טלפ תודיחי רבחל ןתינ א6% 315-816 -ל

 .תוספדמו

 .הינשב םינמיס 120 דע תובקנמ םיטרסה בוקינ תודיחי

 .הקדב םיסיטרכ 400 דע תובקנמ םיסיטרכב בוקינ תודיחי

 .תוריהמה תורושה תוספדמ אוה בשחמה לש יוקיעה טלפה יעצמא

 הבש המלש הרוש תספדה ןה תוירקיעה ןהיתונוכת .בר אוה תוספדמה ימגד רפסמ

 1000 דע 6507מ הספדהה בצק .תועבטמ בכרומה הספדה ןקתמ סע תויתוא 132 דע

 עיגהל בצקה לגוסמ דחוימ ןקתמ סע תוירמונ תומישר תספדהבשכ ,הקדב תורוש

 ןתינ .64 אוה סינושה םינמיסהו תורפסה ,תויתואה רפסמ .הקדב תורוש 2000 דע

 .בשחמל תוספדמ 4 דע רבחל

 סייטנגמ סיצבק

 -נגמ םיטרס : םייטנגמ םיצבק יגוס 2 רשקל ןתינ א65 5.816!31-ה תכרעמל

 .סארק תודיחיו םייט

 דע 12,000-מ אוה ןורכזל טרסהמ םינותנה תרבעה בצק .יטנגמה טרסה .א

 .(םינושה םימגדל םאתהב) הינשב םיות 0

 .תויתוא ןוילימ 21 דע העיגמ דחא טרס תאשל לגוסמש היצמרופניאה תומכ

 םיטרס תאירקל תודיחי 16 דע תכרעמל רבחל ןתינ .לגר 2,400 טרסה ךןרווא

 .םייטנגמ
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 רפסמ םימייק .םינותנל תיארקא השיגל ,(יטנגמ יארקא םושיר <בק) םארקה | .ב

 לש םושירה תופיפצב ,תינסחמה תלוכתב הזמ הז םינוש סהו םארקל םימגד

 םינותנה תרבעה בצק .המוד םתלועפ ןפוא סלוא ,םתרבעה בצקבו םינותנה

 384 דע 128-מ שי תחא תינסחמב .הינשב תויתוא 100,000 דע אוה ןורכזל

 סםאתהב תורפס ןוילימ 124 דע תורפס ןוילימ 8.2-מ טולקל תלגוסמו םיסיטרכ

 7-מ וינפ לע ליכמ אוהו שטניא 14 < 3% אוה סארק סיטרכ לכ לדוג .םגדל

 .תורפס 4,650 דע תורפס 1,680-מ ליכהל לגוסמ ץורע לכ .סיצורע 144 דע

 תרושקת תודיחי

 0א-ה תטישב א68 315. 866-ה בשחמב דובעל ןתינ ורכזוהש תודיחיל ףסונב

 -גרתמ ,קחרממ םירדושמה םינותנה תא תורגואה תודיחי תומייק הז ךרוצל עזאמ

 התלועפב תוברעתה ךות -- ןורכזל םסתוא תוריבעמו בשחמה תפשל םתוא תומ

 תא עצבל וללה תודיחתיה לע ןכמ רחאל .תיזכרמה דובעה תדיחי לש תפטושה

 .קחרמל סינותנה רודיש סשל ,ךופהה רדסב ,תולועפה ןתוא

 טולפלו הינשב תויתוא 2000 דע לש בצקב םסינותנ טולקל תולגוסמ הלא תודיחי

 .הינשב תויתוא 1000 דע לש בצקב סתוא

 תרושקתה תטישב שומשה ךרוצל תויזכרמ חוקיפ תודיחי תומייק ךכ לע ףסונב

 .תחא הנועבו תעב תרושקת יוק 100-ל דע רשקתהל תלגוסמ וז הדיחי ,הרישיה
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 6.5.6 = הטאד לורטנוק יבשחמ תורדס

 6000 הטאד לורטנוק תרדס

 -פא אוה הלא תוכרעמ ןייפאמה .66007ו 6400 תוכרעמה תומייק וז הרדסב

 בשחמל רשקתהל םיבר תוחוקלל תרשפאמה ,7₪₪6 5/0/88 תטישב הדובעה תורש

 .ומצע בשחמהמ םיקחורמ תומוקמב תונקתומה ,טלפ /טלק תודיחי ךרד דחא יזכרמ

 תושדח תושיג תונימזמ ,הלא תוכרעמב תועצובמה תופפוח תולועפ לש הנוכתה

 .יטמוטוא םינותנ דובעב תונוש תויעבל

 : םיאבה סםימרוגהמ תבכרומ תכרעמה

 (0₪000015) תרושקת יצורע 2

 םיבשחמה 10-ל תויפקיה תודיחי ןיב רשקמו ,ינוויכ-ודו יאמצע ונה ץורע לכ

 קרש תורמל .תומייקה תויפקיהה תודיחיה לכ תא רבחל ןתינ ץורע לכל .םייפקיהה

 .תינמז-וב לועפל םיצורעה לכ םילוכי ,ןותנ ןמזב ורע לצנל הלוכי תחא הדיחי

 םייפקיה םיבשחמ 0

 12 תונב םילמ 4096 ללוכה ןטק יאמצע יתרפס בשחמ ונה יפקיה בשחמ לכ

 .טלפ/טלקה תולועפ לע ןכו ,תכרעמה ללכ לע חוקיפ אוה םדיקפת רקיע .תויבס

 .םוקמו בר ןמז תוכרוצה תולועפמ יזכרמה ןורכזהו בשחמה םיררחתשמ ךכ ידי-לע

 יזכרמה ןורכזה

 רשפא .תויבס 60 תונב ,םילמ 2 לש (200%א5) םיקנבמ בכרומ יזכרמה ןורכזה

 םייאמצע םיקנבה .םילמ 131 וא 65 ,32 םיללוכה םיקנב 32 וא 16 ,8 וב לולכל

 לועפל םילוכי םיקנב המכש ךכ ,קנבל קנבמ תורבוע תובקוע תובותכו ,תיגול הניחבמ

 .םייפקיהה םיבשחמהמ ןהו יזכרמה בשחמהמ ןה תונפל רשפא קנב לכל .ליבקמב

 לכל ןותחת לובגו ןוילע לובג תורידגמה תודוקפ תרזעב אלמ ןפואב ןגומ ןורכזה

 .תינכת

 .הינשה תוינויליב 100 -- ןטק רוזחמ ןמז .הינשה תוינויליב 1000 -- לודג רוזחמ ןמז

 תכרעמ ךרד עצבתמ רשקה .דבלב יזכרמה ןורכזל רשקתמ יזכרמה בשחמה

 .( תסָפ5ַז6ז) םירגוא 24 לש

 6400 ןיב תוליעפב ינושה ליחתמ וז הדוקנמ .יזכרמה ןורכזל תושיג ךסוח הז ןוגרא

 .6600-ל

 60סמ(+01 זמ 0

 .בקוע ןפואב תודוקפ תעצבמה ,תחא תיטמתירא הדיחי

0 06 60101 

 .ליבקמב ןלוכ לועפל תולוכיה-,תויטמתירא תודיחי 0

 6סומ(ז01 016 0

 .6400-ה לש יזכרמה בשחמה סופטמ םייזכרמ םיבשחמ ינשמ תבכרומ וז תכרעמ
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 ותואב תואצמנה תוינכת המכ ךותמ ,תוינכת 2 לש ינמז-וב דובע תרשפאמ איה

 תרזעב א[: עץססס5פוופ 7\ ה1וו![1 וספויווווווזוופ םיגלשמ ךכו יזכרמה ןורכזב ןמזה

 .דחא יזכרמ בשחמ

 3000 הטאד לורטנוק םיבשחמה תרדס

 .(60ו10701 2וז0056) םייתילכת-ללכ םסייתרפס םיבשחמ 7 תללוכ 3000-ה תרדס

 -ודג תוכרעמ 3800 ,3600 ,3400-ו ,ינוניב לדוגמ תוכרעמ ,3300 ,3200 ,3150 ,0

 .הרדסהמ תוכרעמ 2 לע קר בכעתנ ונא .תול

 3300-ה תכרעמ

 -דמו תויקסע תודובעל תדעוימה ,תיתילכת-ללכ תכרעמ הנה 3300-ה תכרעמ

 תוווזוזקויספאש- 7\ 16 508 לש תומדקתמה תוטישב דובעל הלוכיהו ,דחאכ תויע

 ,תופסונ תולועפב ךרוצ שי רשאכש ךכ ,תירלודומ הרוצב היונב תכרעמה .וווטומפ

 .תכרעמל םיקלח ףיסוהל ןתינ

 60/3200 בשחמ תכרעמ

 .םיסיטרכ ארוק -- ןימימו ,הביתכה תנוכמו הרקבה חול לאמשמ תיזחב
 "רמה דובעה תדיחי -- ןימימו םייטנגמ םיטרס יננוכ -- לאמשמ רוחאמ

 : .תיזכ
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 תיזכרמה דובעה תדיחי

 : תואבה תולועפה תא תעצבמ תיזכרמה דובעה תדיחי

 .בשחמב תוימינפה תולועפה בור תא תרקבמ --

 .תויביס 24 לדוגב תויטמתיראה תולועפה לכ תא תעצבמ --

 .תויביס 48 לדוגב רוסיחו רוביח תעצבמ --

 .( תסס[60וו 085:/₪15/700) תוינאילוב תוארוה תעצבמ --

 .םיוותו םילמ לש הנסחאו הניעט --

 .יפקיה דויצו (אסט6 484 56001) הזזהו שופח לש תויטרדנטס תולועפ תרקבמ --

 .[ווושואקו5-ה לכ תא תדבעמו הניחבמ --

 ןורכזה

 .תויביס 6 לש םיוותל תקלוחמ הלמ לכ .תוירניב תורפס 24-מ תבכרומ הלמה

 םילמ 8% אוה יחוכהה סומינימה .(66:/10806 60:6) תויטנגמ תועבט יונב ןורכזה

 רחאל .םיוות 048% םהש ,םילמ 262א אוה ירשפאה סומיסקמהו ,סיוות 32א םהש

 1.25 -- רוזחמ תוריהמ ./6א לש םילודומב ןורכזה בחרתמ ,88 לש םסילודומ ינש

 .הינשה תוינוילימ

 תרושקת יצווע

 .םיצורע לש םיגוס 2 רבחל ןתינ 3300-ה תכרעמל

 .תויביס 12 לש םיצורע .1

 .תויביס 24 לש םיצורע 2

 ןתינ ורע לכ לע .םיצורע 8 דע ןיקתהל ןתינ תכרעמ לכב .םסיינוויכ-וד םה סיצורעה

 תודיחי 8 דע לע חקפל הלוכי וזכ הדיחי לכ רשאכ הרקב תודיחי 8 דע ןיקתהל

 .תויפקיה

 2עק-ה תא ףיסוהל ןתינ ,םייקסע םידוביע עוצבל תדעוימ תכרעמה רשאכ

 תודובעל תויניפוא תולועפ עצבל לוכי הז לודומ .(2₪57₪655 2016 2ז000550") לודומ

 תויטמתירא תולועפ ,תואושה ,הכירע ,תודש תוטזה ,תודשב שופח ,ןוגכ תוילהנמ

 450[/[/-ל יראניבמ סוגרת תולועפו (יראניב דודיקב תינורשע הטיש) 562 תטישב

 תא ףיסוהל ןתינ ,םייעדמ םידוביע עוציבל תדעוימ תכרעמה רשאכ .ךפיהלו פ6כ

 הדוקנה תטישב תויטמתירא תולועפ עוציב רשפאמה (?/6001ז₪ַפ 2010() לודומ אשפה

 .הפצה

 . 3400-ה תכרעמ

 .3000-ה תרדסבש תולודגה תוכרעמה תרדסב הנושארה הנה 3400-ה תכרעמ

 .דחאכ םייקסעו םייעדמ םישומשל תדעוימה תכרעמ ו%
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 תיזכומה דובעה תדיחי

 .תיזכרמ דובע תדיחיל תויניפואה תולועפה לכ תא תעצבמ

 .בשחמב תוימינפה תולועפה תרוקב --

 .תויביס 48 לדוגב תויטמתירא תולועפ תעצבמ --

 .תוינילוב תולועפ תעצבמ --

 .םילמ לש הנסחאו הניעש --

 .הטלחה תולועפ תעצבמ --

 .(560701) שופח תולועפו ,טלפ/טלקה תולועפ תא תרקבמ --

 .ןוווטזזאק!5-ה לכ תא תדבעמו הניחבמ --

 ןורכזה

 הלמה .סיוותל תקלחתמ הניא הלמה .תוירניב תורפס 48-מ תבכרומ הלמה

 : םיקלח השולשל תקלחתמ

 .הכומנ תבותכ לש תויביס 15 .1

 .הנוילע תבותכ לש תויביס 15 2

 .היצקנופה לש תויביס 18 33

 ןורכז םומינימ .210ַש61ּו6 ססז6 אוה ןורכזה .שו1/ע 2 ףרוצמ םיקלחהמ דחא לכל

 .הינשה תוינוילימ 1.5 רוזחמ תוריהמ 32א סומיסקמהו /6א

 תרושקת יצורע

 םינתינה םיצורעה םומיסקמ ןאכש אלא .3300-ה לש הלאל םיהז תרושקתה יצורע

 .4 אוה תכרעמל רובחל

 תויפקה תודיחי

 םייטנגמ םיטרס יננוכ

 תוריהמב ,םושירה תופיפצב םינושה ,םיננוכ לש םיגוס המכ תרציימ הרבחה

 .םימגדה ןמ המכב תאצמנה רוחאל האירקה תורשפאבו סיצורעה רפסמב ,האירקה

 .םיצופנה םיננוכהמ השולש לש טרפמ ןלהל

84 7 0 
 ל 7 7 . סושיר יצורע
 5 5 5 םיצניאב טרסה בחור

 2000 2000 2000 לגרב טרסה ךרוא

 1000 800 ,556 ,0 800 ,556 ,0 (יצניאב םיות) סושיר תופיפצ

 30 . 120 ,83.4 ,0 60 ,41.7 ,15 | (הינשל םיות יפלא) הרבעה תוריהמ

 4.5-כ 5.5"כ הינש תויפלאב הריצעו הלחתה ןמז

 ןכ ןכ ןכ רוחאל האירק
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 םייטנגמ םיקסיד יננוכ

 תוריהמב ,תלוביקב םילדבנה ,םיקסיד יננוכ לש םימגד המכ תרציימ הרבחה

 לע .םיקסיד ףילחהל תורשפאב ןכו בוביסה תוריהמב ,הרבעהה תוריהמב ,השיגה

 .םיצופנ םיננוכ ינש לש טרפמ ןלהל .ןנוכה

56 114 

 22 6 םיטילקתה רפסמ

 0308|=1 10 םיחטשמה רפסמ

 "55, 00 ,0 םיותב תלובק

 120 1-5 הינשה תויפלאב השיג תוריהמ

 1.00 200.00 הינשל םיותב הרבעה תוריהמ

 .העובק הניה 814 םיקסידה תכרעמש דועב הפלחהל תנתינ 854 םיקסידה תכרעמ

 תוספדמ

 תספדמה .הספדהה תוריהמב תולדבנה ,תוספדמ יגוס המכ תרציימ הרבחה

 - הטפדהה תוריהמ .(עזוואא) ףות תספדמכ תגווסמה 501 םגדמ איה רתויב הצופנה

 םינמיס 64 וא 48 ביכרהל ןתינ ; םיוות 136 -- הספדהה בחור ; הקדל תורוש 0

 .הספדהל םינוש

 תורחא תולועפ עוצב סע ליבקמב לועפל הלוכי ןכלו ימינפ הספדה רגאמ תספדמל

 .תכרעמב

 405 םגד םיסיטרכ תארווק

 .הקדל םיסיטרכ 1200 לש תוריהמב רוט 80 לש םיסיטרכ תארוק וז הנוכמ

 .םיסיטרכ 4000 ליכמ טלקה את .הקדל 1600 לש תוריהמב רוט 51 לש םיסיטרכו

 שמשמה ,םיסיטרכ 240 ינשהו ,םיסיטרכ 4000 ליכמ דחאה ,טלפ יאת ינש םימייק

 .הרירב יכרצל

 2 תומייק .רוט רחא רוט ארקנ סיטרכהשכ ,תירטקלא-וטופ איה האירקה

 .הקידב יכרצל האירק תונחת

 415 םגד םיסיטרכ תבקנמ

 .הקדל םיסיטרכ 250 לש תוריהמב רוט 80 לש םיסיטרכ תבקנמ וז הנוכמ

 .םיסיטרכ 1200 ליכמ טלפה את .םיסיטרכ 1200 ליכמ טלקה את

 ןתינ .בוקינה תא תקדוב הינש הנחת רשאכ ,הרוש רחא הרוש עצבתמ בוקינה

 .הקידב וא הרירב יכרצל טלפה אתב םיסיטרכ טיסהל

 רינ יטרס תובקנמ /תוארוק

 : םימגד ינש תרציימ הטאד לורטנוק

 הינשל םיוות 350 תארוק -- 3691 .1

 הינשל סםיוות 120 תבקנמו
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 הינשל םיוות 1000 תארוק -- 3694 2

 הינשל םיוות 120 תבקנמו

 915 םגד תיטפוא תארוק

 (תסא7) טנופב וספדוהש םימלש םיפד תאירקל יטפוא ארוק החתיפ הטאד לורטנוק

 0-מ תורפסב ,יניטלה ב''אה תויתוא 25-ב הניחבמ הנוכמה .454 -- ארקנה ,דחוימ

 תורוש 6 דע ,םושירה תופיפצ .םידחוימ םינמיסבו סיליגרה קוסיפה ינמיסב ,9 דע

 .תויטרדנטס תודמב תויהל בייח ארקנה ךמסמה .יצניאל

 .הינשל 'צץניא 37 -- האירקה תוריהמ הינשל םסיוות 370 -- הרבעהה תוריהמ

 תוושקת

 ,תקחורמ בשתמ תכרעמל תורשקתה תורשפאמה תודיחי החתיפ הטאד לורטנוק

 .םירחא תרושקת יווק וא ןופלט יווק ךרד

 ליעפמה ןיב תורשקתהל םישקמ חולו הגוצת יכסמ ,ראשה ןיב תוללוכ הלא תודיחי

 .הגוצת יכסמ לש םיגוס המכ םימייק .בשחמל

 םינותנ ףוסא

 -תה םע דימ (ע4/6 60//60ז008) םינותנ ףוסיאל תוכרעמ החתיפ הטאד לורטנוק

 לוהינב ,אמגודל ,תוישומיש הלא תוכרעמ .דוביע ךרוצל בשחמל םתרבעהו םתושחר

 .םינסחמ
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 :ןושאר קרפ

 הטלחתהו תונגראתה

 יטמוטוא םינותנ דובעל תכרעמ תמקה

 א''נע תכרעמ תמקהל םיעינמו תובס

 דובעל תיטמוטוא תכרעמ םיקהל המ םשלי' : הלאשה תלאשנ תובורק סיתעל

 /'ז םינותנ

 לכמ ענמהל שיש הנעטה לע תכמתסמ תובר תולהנה לש תינרמשה ןתשיג

 תוחתפתה סע סלוא .טטומתי הנבמה לכ ,ןכ אל םאש םייקה ךרעמב סהש סייונש

 לע חוקפהו הטילשה תא םייקל הלוכי הלהנהה דוע ןיא וב ןמזה עיגמ לעפמה

 דבעל הקוקז איה .תונוכמו םירמח ,ןמז ,ףסכ ,םישנא : ךרעמב םינושה סיטנמלאה

 ,תוטלחה תלבקלו ןונכתל שורדה עדימה תלבק סשל רתוי הלודג םינותנ תומכ

 -תה הלהנהה הפוצ סהב סיבר םירקמ סימייק .ההובג תונמיהמ תדמבו תוריהמב

 תא םייקל הלוכי א''נע תכרעמ .תומיאתמ תונכה י''ע התוא המידקמו וזכ תוחתפ

 תקפסהו דובעה יכילהת ,םינותנה תטילק לע תטלוש איהש ןוויכמ הלאה תושירדה

 תושירד יפל וחנה עדימה תא תיסחי תולקב קפסל תלגוסמ איה .טלפה -- עדימה

 .םידחוימ םינוירטירק וא

 : םיירקע םימוחת ינשב הלהנהה תא תתרשמ א'ינע תכרעמ

 ; תוקפבו הלהנהב .1

 .םינותנ דובעב .2

 הטילשה זוכר תרשפאמ בשחמה תועצמאב היצמרופניאה תכרעמ לע הטילשה

 בשחמב שומשה .ילהנמה ךרעמה לש םטינושה םיקלחה לע הרקבהו תוקפה רופשו

 - רתוי סדקתמ בלשבו ,סדובעבו סינותנב לופטב ישונאה םרוגה תנטקהל איבמ

 ןפואב תנתינ הלהנהה תוינידמ ךכמ האצותכ .תוטלחההמ ישיאה סרוגה תליטנ

 .הל ףופכה ינוגראה ךרעמה לכ יבגל יביטקיבוא

 תונמיהמ תדימבו ריחמב ,ןמזב ןורתפל תונתינ להנמה ימוחתב תונוש תויעב

 בקעמל עמאַז תטישב שומשה איה ךכל תטלוב המגוד .בשחמ ידי לע קר סיריבס

 ,םינסחמב יאלמ לע חוקפ .בשחמ י''ע קר עוצבל תנתינה םילודג םיטקיורפ עוצב רחא

 -?המבו תוליעיב םישענ ''תמ יאלמ'' תורצווה תעינמו יאלמ שודיחל תונמזה בקעמ

 ןוכטח ,הטילשה תרבגהב תונורתי הלהנהל הנקמ חוקפה .א''נע תכרעמ תרזעב תור

 .תוחוקלל תורשה רופשו תואצוהב

 יארקא וא ףטוש ןפואב לבקל התורשפאב היולת הלהנהה לש הטילשה תוליעי

 תללכושמ תכרעמב שומש יי'ע ,םיילמיסכמה קוידבו תוריהמב הל שורדה וותנ לכ

 .םינותנ דובעל

| 
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 תקפסא. םוזיל א'נע תכרעמ הכירצ הלהנהה י'ע תומוזיה תושירדל טרפ

 םינותנה תריחב .היתומישמ עוצבב הל רוזעלו הלהנהה תא ןינעל םייושעה סינותנ

 - רמולכ ,(₪ו0086חו68| שע >6קווסמא) םיגירח יפל לוהינה תטישב תישענ הלאה

 ףינס) שארמ םיעובק םימוחתמ וגרתש םיוקמה סתוא לע קר תחוודמ תכרעמח

 תקפסא .(ונובשח תרתיל לעמ ונודקפמ ךשומ חוקל ,תוליזנה זוחא לע רבוע קנב

 .ףטושה דובעה לש יאול רצומ הניה א''נע תכרעמב םיערחה

 תורשפאב שומש ידי לע לבקתמ ןנורתפש תונוש תויטסיגול תויעב תומייק

 בצמה תא אטבמה יטמתמ לדומ ןורתפ הנה היצלומיסה .םיבשחמה י''ע היצלומיסה

 .םימרוגה ןיב ןילמוגה תועפשה תא גציימו ןותנה

 --  ןיטינומה םרוג תא ףרצל רשפא הריחבה ילוקיש לע םיעיפשמה םימרוגה לא

 .לעפמה גוציי תורטמל -- ''הנפואב תויהל'' ןוצרה

 : ולוצנ תרוצ יפל בשחמב םישמתשמה םימרוגה

 לש תללוכו הפיקמ הטיש הלעפהל שורדה יעצמאכ בשחמב שומש : א הצובק

 קלח הווהמה בשחמה תונוכת לע ךמתסהב שארמ תננכותמ הטישה .לעפמה לוהנ

 -אהו תידוסיה ןונכתה תלועפ תטלוב וז הצובקב .הלוכ לוהנה תכרעממ דרפנ יתלב

 -ושקה תונכהה לכ סויט ןכמ רחאלו ,םהיפל בשחמה תריחבו םסיכרצה תעיבק ,הכור

 .שומשל ותסנכה ינפל דוע ,םיאשונה לש תונכתו הניחב ללוכ ,בשחמה תלעפהב תור

 ךא ,להנימב תרדגומו תדחוימ היעב ןורתפ ךרוצל בשחמב שומש :ב הצובק

 תגהונ וז הצובק .לעפמה לש ולוכ לוהנה חטשב תכל יקיחרמ םייונש תסנכה אלל

 תאלעה .םיאשונה לכב הנושארה הצובקה תגהונש םשכ רחבנש דחוימה אשונב

 ,ןויסנ תשיכר ידכ ךות ,אשונ רחא אשונ הגרדהב תישענ בשחמל םיפסונ סיאשונ

 .סיווקמה תונורתיה תגשהו תונוכסחה תמשגה

 "פאה ולוצנ תורוצ לע תעדה תא תתל ילבמ לעפמל בשחמ תסנכה :ג הצובק

 -שמה דויצל ינורטקלא בשחמ תפסותש םיחינמש שי .תועטומ תוחנה ךותמו תוירש

 יפלכ לעפמה גוציי חטשב תוחפל ירה ,שממ הדובעב אל סא ,ליעוהל תבייח ידר

 .דבלב הואר סשל הנפב ודימעהל רשפאש ילכ וניא בשחמ ךא .םדקתמ לעפמכ ץוח

 םיאתמ וניא ילכהש ךכמ עבונה םיפסכ זובזבל סרוג אוה לעפמל ותסנכה םע דימ

 .לעפמה תוקלחמ לכב תמאות אל (היצמרופניאה תמירז) הדובעה תטשו ,םיכרצל

 ינדיה לוהנה תא בשחמל תוריבעמה תודיחיה ןתוא ךיישל רשפא וז הצובקל

 הדובעה תוטישו ןוגראה תא תונשל ילבמ ,ילנויצנבנוק דויצב רבעב השענש הז וא

 בשחמה תלעפהבש ןובשחב סיחקול אלש ךכב איה ןאכ תישענה תועטה .הדיחיב

 הלא םיוקמב .שדחמ ךרעמה לכ ןונכת תובייחמה תופסונ תובר תויורשפא תונומט

 תטיש תעיבקל רקס תכירע םשל ,םואתל הנוילע הדעו.םיקהל הלהנהה תקעזנ

 ךותו ןמז לש רוחאב סלוא ,'א הצובק לש תוליעפל סירזוח ונא בושו .הליעי הלעפה

 .ןינעה תבוטל ןניאש תורמגומ תודבוע רפסמ

₪. 
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 ק5קו!ץ6ואאשע -- םדקומ רקס תכירע

 תוקפו ליעי לוהנ יכ תעדל הלהנהה תחכונ לעפמה וא קסעה תובחרתה סע

 םיעצמאו תוטיש הלהנהה תשפחמ יזא .םימייקה םיעצמאב עצבתהל םילוכי סניא

 .הטילשה תא ביחרהלו םייקל ידכ םיללכושמ רתוי

 גישהל הצור איה הבש ךרדה רמולכ ,תיללכ תוינידמ עובקל תבייח הלהנהה

 תוטיש שפחל םישגנש ינפל תיללכ תוינידמ תעיבקב ךרוצה .לעפמה תורטמ תא

 תואצוהב ךורכ רבדהש הדבועהמ עבונ תורטמה תגשהל םיללכושמ םיעצמאו

 .תיזכרמה הלהנהה רושא םיבייחמה ,םיילהונו םיינוגרא סייונשו תולודג תויפסכ

 : תויהל לוכי תיללכה תוינידמה תא הוותמה גרדה

 ; רישי לופט ידי-לע הלהנהה .1
 ; דסומה ךותמ עוצקמ ילעבו חתפמ ישנאמ תבכרומ רשא הנוילע הדעו .2

 .אשונל תללוכ תוירחא הלבק ותקלחמש הלהנהה ךותמ ריכב דיקפ 3

 -מו םדקומ רקס תכרועה תרחבנ הדעו תועצמאב אשונב םילפטמ םירקמה בורב

 יללכה ןונכתה תא עובקל רקסה לש ותרטמ .הלהנהה רושאל היאצממ תא האיב

 תנכהכ תאז רידגהל לכונ .םייפוס תונורתפ תתל ילבמ לוהנל תעצומה הטישה לש

 םויסב .תיתטיש הבשחמו ןויע ,רקחמ ךמס לע דיתעב הלועפל סחיב תוטלחה תכרעמ

 ללכושמ דויצ לעפמל סינכהל שיש ךכ לע המיכסחו הדמב ,הדעוה הכירצ התדובע

 : .דויצה יגוס לע ץילמהל ,םינותנ דובעל

 תמייקה תוטישו ןוגראל הקלחמה ידיל העוצב רסמנ הטישה תעיבק רחאל

 עוצבה ידיקפת תא םיבלשמ םיבר סירקמב .הז ךרוצל דחוימב תמקומש וא לעפמב

 .סינותנ דובע תדיחי ידיקפתב הלהנהה תוינידמ לש

 ויתונקסמו רקסה

 רקסה עוצב

 .םינותנה דובע תרטמו לעפמה דועי תא הדעוה ינפב גיצהל תביח הלהנהה

 -גודכ .הזה דועיה יולימל תנווכמה לעפמב תיללכה תוליעפל ןווכמ 'יידועיי' גשומה

 הליסמה תא להנל אוה הרבחה דועי םאה : לאשנו לזצרבה תליסמ תרבח תא חקנ המ

 הבושתש רורב 1 סוקמל םוקממ אשמו םיעסונ ריבעהל אמש וא ,התוא קזחתלו

 .חוקפו לוהנל תעצומה הטישה תא עבקת וז הלאשל

 לע טילחהל הלהנהה תא ואיבהש תובסה תא לולכת '/הרטמ' גשומה תרדגה

 ,םינכרצל תורש רופש תויהל הלוכי הרטמה .םינותנה דובע ךרעמב לולכשו רופש

 .דועו תונוכמ ךרעמ לש לועפתה תמר תאלעה ,יאלמ תקזחאב ןוכסח

 : םסיבלש השלשל תקלחתמ הדעוה תוליעפ

 הרטמה תא גישהל ידכ לעפמב תועצבתמה תויוליעפה רותא אוה ןושאר בלש

 ,ינוגראה ךרעמה לש קימעמ דומל שרוד הז בלש .ולא תויוליעפל סימרוגה רותאו
 .תוטלחהה תלבק תכרעמו םימייק םילהונ ,ותלועפ תוטיש
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 תויוליעפה חותנ י''ע תישענה לעפמה לש סיכרצה תכרעה אוה ינשה בלשה

 בצמה תנבהו דומל ,רמולכ .הלהנהה י''ע וותוהש תורטמה תגשהל תועיסמ רשא

 שי וז תרגסמב .םילעופ סה הב הביבסהו ןונכתה יאשונ לע ללוכ טבמ ךות יחכונה

 בורב) םינותנ דובעל ללכושמ דויצ לוכי הרוצ וזיאבו סאה : לאשה לע תונעל

 : 1 הרטמה יולמב ונל רוזעל (בשחמ םירקמה

 וא ,תעצומה הטישל תמייקה הטישהמ רבעמל העצהה האב ישילשה בלשב

 : .תמייקה הטישב םירופשל העצה

 רשקב תמייוסמ העצה שובגל איבהל םיכירצ תויעבה תנחבאו יתטישה דומלה

 אל סא ,הלהנהה תושירד ירקיע לע תונעל הכירצ רשא ,תעצומה הטישה תלעפהל

 רדס הזיאבו ,לעיל יוצרו רשפאש תויוליעפה ןהמ תוארהל בושח רקיעב .ןלוכ לע

 .ובצוהש תורטמה תא גישהל ידכב ,תופידע

 תונקסמ

 דובעל תיטמוטוא תכרעמ תמקה בייחל תוכירצ ןניא רקס תדעו תונקסמ

 הנקסמל עיגהל רשפא ,וקסה סוכס לש הז בלשב .ינורטקלא בשחמ סע סינותנ

 י''ע םירופשו ןוכסחל עיגהל רשפאש ;בשחמ תטילקל ןיידע לשב וניא לעפמהש

 תלעפהל םיכרד שיש ; ליגר ידרשמ ןוכימו תינדי הדובעב תומייקה תוטישה לועי

 דנבנוק םיעצמאב וא תומדקתמ תוטישב ןוכסחבו תוליעיב םייקה םינותנה ךרעמ

 םדקתמ בלשב םינותנ דובע תכרעמ תטילק תארקל ותוא סדקל הז סעו םיילנויצ

 רשפא האלמ הדובע תרמשמב בשחמ סימעהל תורשפא ןיא סא .תוליעפ לש רתוי

 םכסה יפ לע רחא לעפמב בשחמ לש ותורשב וא תורש-תכשל לש התורשב קפתסהל

 ךכ יי'עו ןוכימל םיאשונה תרבעהב תויתגרדה לע ץילמהל הלוכי רקסה תדעו .דחוימ

 א''נעל תכרעמה תמקה דעומל םיאשונה לכ לש תנכוממה הלעפהה תא תוחדל

 עייסמ קר אוה ,וניתויעב תא רתופ וניא בשחמהש ןייצלו רוזחל שי .ומצע לעפמב

 תועצמאב אלש תויעב ןורתפל העצה םג תיטנבלרכ לבקל ונילע כי'עו ,ןנורתפב ונל

 \ .אוהש לכ .ןוכימ וא בשחמ

 בשחמל העצה תגצה

 הכירצ איה בשחמ סע סינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ העיצמ הדעוה רשאכ

 : תואבה תוניחבהמ קסעה.לע וז תכרעמ לש היתוכלשה תא הלהנהה ינפב גיצהל

 .ז ינוגראה ךרעמב בשחמה תטילק .1

 -ורכה תואצוהה ףקיה תכרעהו ,אסיג 1חמ בשחמב שומשב םיגשומה תונורתי .2

 ; אסיג ךדיאמ ,וב שומשב תוכ

 ; בשחמה לש הקוסעתה ףקיה תכרעה 3

 .הדי-לע וטרופש םיכרצה לע חנעיש בשחמה .לע תלהנהה ינפב הצלמה .4
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 ינוגראה ךרעמב בשחמה תטילק

 לע םיעצומה סייונשה לש תוכלשהה תא גיצהל שי לעפמב לועי תעצה לכב

 רתיב וז היעב הלוע בשחמ תטילקב אוה רבודמה רשאכ סלוא ,ינוגראה ךרעמה

 ,בשחמה בקע סתדובע םוקממ ''קחדה''ל סידבוע לש ןבומה ששחה .המצעו תופירח

 םירחא םימוד תוששחו עדימ לעו סינותנ תורוקמ לע הטילשל ''ףתושי' ילנפמ ששחה

 ידיקפת תא גיצהל הכירצ הדעוה .ינוגראה ךרעמה יונשל םיצמאמב לבחל םילוכי

 שי .לעפמה לש ינוגראה ךרעמב םיאתמ סוקמ הל דיעוהלו סינותנה דובע תכרעמ

 תכרעמה תלעפה י''ע םרגהל םילולע וא ומרגיש םיינוגראה םייונשה לע עיבצהל

 .םיגרדה לכב םידבועה לע םהלש תוכלשהה תאו

 קר רשא םישנאל עגונ אוהו ליאוה ,הבורמ בל תמושת שידקהל שי הז אשונל

 .וגצוהש תורטמה עוצבל עיגהל היהי רשפא םדצמ הלועפ ףותשבו סנוצרב

 א''נע תכרעמ תלעפהב תונוכסחו תונורתי *

 תלעפה ייי'ע וגשוי רשא תונורתיה תא הלהנהה ינפב גיצהל רקסה תדעו לע \

 ובצוהש הרטמהו דועיה תא סואתל םסיבייח ולא תונורתי .סינותנ דובעל תכרעמ

 << .הדובעה תליחתב

 ןוכסחה .בשחמה תלעפה סע וגשוי רשא םייפסכה תונוכסחה תא ךירעת הדעוה

 : המגודל ,םינוש םיחטשב אטבתמ

 עוצבל ףסונ םדא חכ תלבק תענמנש הדבועב רקעב אטבתמ ןוכסחה .סדא חכ .1

 .לעפמב הדיחיה לע ולטוהש תושדח תודובע עוצבלו לדג ןפקהש תודובעה

 רתוי הכומנ יאלמ תמר קיזחהל רשפא ףטוש בקעמ ידי לע .יאלמ תקזחא .2

 תובר תואצוהב ךוסחל רשפא .יאלמה שודחל תונמזהה תא תוליעי רתיב ןנכתלו

 תואצוהב ןוכסח -- לשמל ; תונוש הקזחא תואצוה עונמלו עקשומה ןוהה לע

 .יאלמה תקזחאב תוכורכה הלבוה

 סייסדנה םיבושח םסשל בשחמב שומשה תורשפאמ סיעבונ םיפסונ תונוכסח 3

 -וימ סמוע יאנתב דמועה הנבמל ןינב ירמח תכירצ בושח חקנ המגודל .םסינוש .

 רשא קייודמה בושחה תמועל ברוקמב בושחה ךוענ תלבוקמה הטישב .סידח

 לידגהל היטנה תמיק בווקמה בושחה תטישבש דועב .בשחמה תועצמאב ךרעי

 סורגל ךכ י''עו בושחה תואצות יבגל תואדו יא ךותמ ןוחטבה םדקמ תא

 / .בשחמב שומש י'י'ע רבדה ענמנ ,רתוי תוהובג הינב תואצוהל

 םינותנ תונמיהמו תוריהמ לש סימרוגמ םסיעבונה םייפסכ תונוכסח סימייק 4

 םינכדועמה םינותנה לש םתובישח .שורדה ןמזב םגישהל תורשפאהמ דחוימבו

 לעו רוזחמה לע הלהנהה לש הטילשה וב קנב ומכ םיילכלכ םילעפמב הבר

 ןוכסח ךירעהל ןתינ ךיא ,םלוא .תע לכב תוקסע עוצב תרשפאמ תונודקפה בצמ

 זותמשהו סדא חכ תבצמ לוהינ ,תויטקט תוכרעה ןוגכ םייאבצ םיחטשב יפסכ

 . .םייומסה תונוכסחה סוחתל םישלוג ונא ןאכ .
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 -ודג תויומכב לפטל תורשפאהמ םיעבונה םיפסונ תונורתי שי יפסכ ןוכסחל טרפ

 וא םיילנויצנבנוקה םיעצמאב וולא השיגהש ךבוסמו ןווגמ רמוחבו םינותנ לש תול

 תוכרעה עצבל התיה הכירצ הלהנהה .שוממל תנתינ יתלבו השק התיה םיינדי

 .ךכ ךותמ ,ןכדועמ אל עדימ וא ,הידיב היה אלש עדימ ךמס לע תוטלחה לבקלו

 הטלחהה ,שורדה עדימה לכ תא קפסמ בשחמה רשאכ .ךורא היה ותנכה ךשמש

 תקזחב טעמכ ויה התע דעש םיאשונב לופטה תורשפא .רתוי הליעיו רתוי הלק

 תתכלשהב תוחפל ירה רישי ןפואב אל םא ,לעפמל תונורתי תתל ידכ הב שי ,ובאט

 .סירחא סינוש םיחטש לע

 ווקוסעתה ףקיה תכרעה

 בשחמה לש הקוסעתה ףקיה לע תססובמ תכרעמ תשיכרל תינושארה העצהה

 : םירושימ ינשב תירשפא תוחתפתה ןובשחב תחקל ךירצ ןונכתה .יחכונה בצמב

 ; בשחמב ולעפויש םיאשונה רפסמ תבחרה .1

 ךשמב לעפמה לש תיקשמה תוליעפה תבחרהמ האצותכ םינותנה תומכ תלדגה .2

 .תואבה סינשה

 : תיקסעה תכרעמה ןיבל בשחמה וןיב ןילמוגה סחי תא גיצהל הדעוה לע

 סיביתכמ הלאו ,םיקסעה ףקה לודגל המידק דועצל תכרעמל רשפאמ בשחמה

 .תפסונ תובחרתה ךרוצל בשחמה לש רבגומה ולוצנ תא

 עוצבל שורדה ןמזב אטבל שי ,דיתעב ומכ הווהב ,הקוסעתה ףקה תכרעה תא

 עוצבה א .ריחמהו סםיעוציבה תניחבמ ןובשחב אבה בשחמ לש גוס לכב הדובעה

 : םיאבה םסינותנה ידי לע עבקנ

 ; תיזכרמה דובעה תדיחי לש תוריהמו עוצב רשכ --

 ְ ; ימינפ ןורכז לדוג --

 ,םיקסיד ,םייטנגמ םיטרס) םינוש ןוסחא יעצמא לש תונמיהמו תוריהמ ,םיגוס --

 5 ; דכו םארק

 ,םיבקונמ ריינ יטרס ,טיבקונמ םיסיטרכ) הז ךרוצל םינקתמו טלפו טלק תוטיש --

 רכש האל יא הת חלל .(קוחרמ תרושקת

 ןנ בשחמה ןרצי :י''ע תוקפוסמה חוקפ תוינכתו הלעפה תוכרעמ --

 .ןרציה י''ע תוקפוסמה (לשמל ןוימ) תויטרדנטס תוינכתו תונכתה תופש תוליעי --

 -לו דודמל לקו חונ םלוא ,תכרעמה תריחתבב םידיחיה םילוקשה ולא ןיא ,רומאכ

 תכרעמ י''ע המישמה עוצב ןמזב רבד לש ופוסב סיאטבתמ סהו סתוא ךירעה

 י.בשחמה

 בשחמ תריחבב םילוקש

 תונוכתה תא רידגחל הדעוה הלוכי הלהנהה י''ע העבקנש תוינידמה רואל
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 ,(16אוקע) ותושימגל םיסחיתמ בשחמה תריחבב הילוקיש .בשחמהמ תושרדנה

 .ותלעפה תלוכיו והנבמ

 ש תונוש תורטמל בשחמה לוצנ

 בשחמ -- רמולכ ,םינוש הדובע יגוסב לועפל בשחמה לש ותלוכי דחוימב הבושח

 לש תיורחסמ הדובעל רקעב םידעוימ םיבר םיבשחמ .(66ו6ז01 עווזעס5פ6) ינללוב

 שומשב היולת בשחמה גוס תריחב .תיעדמ הדובעל םסימיאתמ סניאו םינותנ דובע

 .וב יופצה

 הלדגה תורשפא -- בשחהמה תויולודומ

 םיבושחה םיאשונה תחא תא הוהמ ינוצח ןוסחאו טלפ/טלק תודיחיב שומשה

 בשחמל ביכרהל רשפא רזע ןורכז תודיחי וליא ררבל שי ןאכ .בשחתמה תנקתהב

 רשפא סאהו תוריהמ וזיאב ,בשחמה סע תולעופ הקפהו הנזה תודיחי וליא ,המכו

 ו .בשחמב תורחא תולועפ סע ליבקמב ןליעפהל

 תכרעמה לש תלוכיו תויוריהמ ,לדוג תונשל היהי רשפא סא ררבל שי וז תרגסמב

 .ונכוהש תוינכתהו דובעה יכילהת תא רערעל ילבמ ,תיזכרמה

 יתמישמ בר בשחמ

 תוארוהה תוטשפ .דבכנ לוקש םיוהמ תוינכת תלעפהו בשחמב תונכתה תויורשפא

 רפסמ תושרודו תוכבוסמ ןה תוינכתה רשאכ הבושח ,ןהלש עוצבה תלוכי וא ,ןתמצעו

 הנועבו תעב תוינכת רפסמ עוצב לש תורשפא תמייק םילודג םיבשחמב .בר תולועפ

 וז הטיש .ולש תוימינפה תודיחיהו בשחמה ןורכז לש ילמיסקמ לוצנ ךות ,תחא

 יקרפב תשמתשמ תחא תינכתש ךכ לע תססובמו ג[ו!!(קזסָקיסוונוחתופ -- תארקנ

 .תרחאה תינכתה י''ע םילצונמ אל ןמז

 יוביג

 : יובג יגוס המכ ןיב ןיחבהל שי .רחא בשחמב דובעה ךילהת תלעפה ןשורפ .יוביג

 דויצ תפלחה בקע יוביג .א

 ,תחא הרבח י''ע סירצוימה םיבשחמב ללכ ךרדבו ,דבלב םיטעמ םיבשחמב

 ,ןוסחאה ינקתממ דחא לע םסמשרלו דחא בשחמב םינותנ רוציל תורשפא תמייק

 תלעפה אוה הז תושימג גוסב רתוי הובג בלש .רחא גוסמ ינש בשחמ י''ע סטלקלו

 תרדס איה ,רתויב תטלובה המגודה .רחא גוסמ ינש בשחמ לש הטישב דחא בשחמ

 םיאצמנה הרבחה לש םיבשחמהמ דחא לכ ומכ לועפל םילוכיה 360/.מ.ב.י יבשחמ

 0071201/0118ע -- םיארוק וז תורשפאל .טינוש םהינבמו סהיתודוקפש פי''עא ,קושב

 םיצור אלו ,רתוי רפושמ בשחמ םישכור רשאכ תלצונמ וז הנוכת .יובג וא המאתה

 ךרוצ ןיא דוע לכ ,תיחכונה ןתרוצב ןליעפהל אלא ,תוינכתה לכ תא שדחמ בותכל
 . .דובעה יכילהת תא תונשל
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 רתוי ללכושמו לודג בשחמ ,רמולכ ,הלעמל ןווכב איה בשחמב יובגה תורשפא

 "ומ תובסמ דימת תמייק הניא ךופה ןווכב תורשפא .ונממ ןטק בשחמל יובג ןתונ

 הלוכי איה ; עבק לש ןורתפכ היוצר הניא םיבשחמ לש יובגה תנוכתב שומש .תונב

 בשחמה לש תונוכתה לכ תולצונמ אל וז הטישבש ןויכמ דבלב ינמז ןורתפכ שמשל

 דחוימב הבושח יובגה תנוכת .בר זובזב והזו (רתוי ללכושמה בשחמה) יובג ןתונה

 .היתובקעב האבה דויצה תפלחהו ,םיבשחמ תוכרעמ לש ימנידה חותפה רואל

 הלקת וא יופצ יתלב סמוע הרקמל יובג .ב

 -יתכמ הדובעה סוי ךשמב וילע ןנכותמה סמועהו לעפמב בשחמה לש ותוינויח

 לעב הנוש בשחמ ייי'ע וא ההז בשחמ י''ע ןתנהל לוכי יובגה .יובגל ךרוצה תא םיב

 בשחמה יביכרמש רורב תאז סע .יובג לבקמה בשחמה לש הזל םיאתמה עוצב רשוכ

 .ןוסחא תודיחיו טלפ/טלק תודיחי ,ןורכז לדוג : םיהז תויהל םיכירצ

 תויטרדנטס תורש תוינכת

 סלוא .תיזיפה תכרעמה לש עוצבה תלוכיב דדמנ בשחמה תכרעמ לש עוצבה רשוכ

 תונועו ,אשונ לכל תומאתומה תוינכת אלל לועפל הלוכי הניא תיזיפה תכרעמה

 -רדנטס תוינכת תרדס הרבחה תקפסמ בשחמה סע דחי .ןכרצה לש תושירדה לע

 ברימ תא בשחמה ןמ קיפהל ןתרטמו ,ןכרצה תוינכת סע בולשב תולעופה תויט

 לקשמ שי ןכ לע ;נ תוינכתה בתוכ לע רשפאה לככ הבר הלקה ךות ,תויורשפאה

 תולולכ וז תוינכת תרדסב .בשחמה סע תוקפוסמה תוינכתה לש עוצבה תמרל דבכנ

 תורש תוינכת ,יוסנל רזע תוינכת ,הנוכמ תפשל תוינכתה תפש םוגרתל תוינכת

 .ךשמהב ןתני תויללכה תוינכתה ךרעמ טורפ .דועו

 תיפסכה האצוהה תכרעה

 תכרעה הבושח ןכל ,יפסכ ןוכסח איה לעפמל בשחמה תסנכה תורטממ תחא

 -ורדה םינקתמה תבצהו םינותנה דובע תדיחי תמקהב הכורכה תיפסכה האצוהה

 תדעו לש היתוכרעהב בר קויד שרדנ ךכב תוכורכה תולודגה תואצוהה ללגב .םיש

 .הלהנהה ינפל תוגצומה ,וקסה

 : תיפסכה האצוהה לע םיעיפשמה םה םיאבה םימרוגה תשלש

 .ילהנמהו יעוצקמה לגסה תמקה -- םדא חכ .א

 5% .הכרדה --

 .הקזחא ,תוריכש וא הינק :בשחמה -- ןקתמה .ב

 ,(עוואס\6₪ 6 םיסיטרכ תומאו בוקנ תוכרעמ : ויגוסל טלק דויצ --

 .תרושקת דויצו םירטנירפלט ,ריינ-יטרס בוקנל תונוכמ ז:[:6ז5)

 .הכירצ תכרעה : םיסיטרכו ריינ -- -

 - השורדה תומכה : המוד דויצו םיקסידו םייטנגמ םיטרס --

 רינותנ תריבצ ,תודובעה לכב תפטושה תוליעפה יכרצל םינותנ
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 .דועו םיירוטסה

 .ףיצר ריינ לש הדרפה : רזע דויצ --

 .חולשמל םיחוד תכירכ

 ריינ-יטרסו סיסיטרכ ,םיקסיד ,םיטרס תלבוהל תולגע

 .סיבקונמ

 .'דכו םיקסיד ,םיטרסל םידחוימ תונורא

 גוזמ ,שער תקתשה ,הרואת ,הפצ הפצר : םידחוימ םירודיס ללוכ -- ןינבה | .ג

 .דועו תוחיטב ירודס ,ריוא יננסמו ריווא

 .ריוא גוזמ ללוכ ,םינושה םינקתמל למשח תואצוה --

 תוריכש וא הינק ילוקיש

 ינוניב בשחמ לש םיישדח תוריעש ימד .י'רוכשל וא תונקל'' אוה בושח לוקיש

 500,000 לש לדדע רדסב ענ ולש הינקה ריחמש דועב שדוחל רלוד 10,000-ל םיעיגמ

 .רלוד

 םילוקישה ןובשחב וחקליש רחאל לבקתת ותינק וא בשחמ .תריכשל הטלחהה

 : םיאבה

 רוכש דויצ תמועל יונק דויצ לש הלעפה ריחמ .1

 -חאל המלשה תוירחאה וילע הלח ,בשחמה תכרעמ תא הנוק לעפמה רשאכ

 יקלח ןסחמל גואדלו הקזחאה ךרוצל סישנא ןמאל וילע .ןיקתה הלועפתו התקז

 .ריכשמה לש ותוירחא לע הקזחאה הלח בשחמ םירכוש רשאכ הז תמועל .ףולח

 לכ הבש הלקת ןמזב ורשוכו הקזהחאה תווצ תוליעיל הבר תובישח תעדונ ןבומכ

 .תקתושמ תכרעמה

 -ושה לש תודובעה תא ליעפהל תוירחאה ריכשמה לע ,ללכ ךרדב ,הלח הרכשה ןמּוב

 ךכ ןיאש המ לצונ אלש ןמזה רובע םסלשמ רכושה ןיא תוחפל וא ,יובג בשחמב רכ

 .רוכש בשחמל המודב הקזחא הזוחל תורשפא תמייק יונק בשחמב .יונק בשחמב

 (085016506%06) תונשיתה 2

 עדמ יכרצלו םינותנ דובעל םיבשחמה תטשב תמייקה הברה תומדקתהה

 .ומצע תא סלשל היה לוכי סרטב דוע ,תורופס םינש ךות ןשיתמ בשחמש ךכל תמרוג

 ביצמו ,ול קוקזה רחא תוקלל ןשיה בשחמה תא ריכשמה ריבעמ תוריכש לש בצמב

 רתוי יואר וניא בשחמהש השורפ ןיא בשחמ תונשיתה .רתוי שידח בשחמ ומוקמב

 םתלוכ* תניחבמ וילע םילוע קושב םיאצמנש םישדח םיבשחמש אלא ,שומשל

 תוליעיו סודקל איבהל הלוכי תונשוימ רזע תודיחי תפלחה ,ךכל ףסונ .סתוריהמו

 הרקמב רשאמ ותוא ףילחהל רתוי לק ,רוכש בשחמה רשאכ .טלפ/טלק תכרעמב

 "בתהל הכירצ הפלחהה ,הרקמ לכב .לעפמה לש ושוכר אוה בשחמה רשאכ ,הינק לש

 רתוי בוט לעפמה תורטמ תא הנתרשת תושדחה תודיחיהש חכוהש רחאל קר עצ

 .המשל הפלחה עצבל אלו ,תורשב תואצמנש ולאמ
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 יופצ סמוע 3

 טמועו התלבק סויב תוננכותמה תודובעה סמועב תאשל הכירצ בשחמה תכרעמ

 הלחש תובחרתהה סע ,ןמזה ךשמב .ריבס ןמז ךות הלעפהל תוננכותמה תודובעה

 תדמב תמייקה תכרעמה תא ביחרהל ךרוצ שי ,םינותנה דובעב הרושקה תוליעפב

 ידיב תנתינ ןאכ םג .רתוי הלודג תלוכי תלעב תרחא תכרעמב הפילחהל וא ,רשפאה

 .הנוקה תמועל הבר תושימג רכושה

 הדובע סמועב תובר םינש קסעה תא תרשל יושע בשחמה רשאכ ,תאז סע דחי

 תדחוימ הבחרה וא רצקה חווטב תונשיתהה תיעב ויבגל תמייק אל רשאכ ,ןנכותמ

 דובעה תדיחי תוברל) ונממ קלח וא ולוכ תא -- ותונקל רתוי יאדכ ,ותוליעפ ףקהב

 .(תיזכרמה

 עיגהל הרטמב ,םימרוגה לכ ןובשחב םיחקלנ רשאכ ,תועצה רפסמ הניכמ הדעוה

 :עודיש רחאל .תושירדה לע תונעל תלוכי תלעב תאז סעו ,תנזואמו הלוז תכרעמל

 .דויצה תנמזה ךרוצל םטרפל שי םיינושארה היביכרמו תכרעמה לש לדוג רדס

 היולתו ,םייתנש דע םישדח הששמ הענ בשחמ תכרעמ לש הקפסהה תפוקת

 וסנכנ קרש םישדה םימגדמ תוכרעמ םסינימזמ םיתעל .תכרעמה לדוגב ללכ ךרדב

 םיצור המ שארמ תעדל שי וז הבסמ .הכורא הקפסהה תפוקת ןהב םגו ,רוציה וקל

 ךות רתוי םימדקתמ ןונכת יבלשל תשגל היהי רשפאש ידכ ,הרבח וזיאבו ןימזהל

 -טהה תפוקת תא םאות בשחמ תטילקל תונכהה ךשמש ןויכמ .הקפסהה תפוקת

 ותקופת אולמב בשחמה תא ליעפהל היהי רשפא וב בצמל עיגהל שי ,ולש הקפ

 \ .לעפמב לבקתיש רחאל רצק ןמז

 סדא חכ תרשכהו הדיחיה ןוגרא

 ךרעמה תא תונבל שי בשחמה תלבק תארקל תונגראתה לי םימדקומ םיבלשב

 ךרעמה הנבמ .הטישה תלעפהל תיארחא היהת רשא בשחמה תדיחי לש ינוגראה

 -יקפתה תא רידגהל שי ינוגראה ךרעמה ןוניכ סע .ןקתמה לש ולדגב יולת ינוגראה

 תרדגה .תוירחאו תויוכמס ,הדובע תניחבמ הז ךרעמב םיפתתשמה לכ לש םיד

 םימיאתמה םישנאה תריחבב בר רזעל היהת םישורדה םירושיכהו םידיקפתה

 לעפמה תושירדל םיאתהל ךירצ ינוגראה ךרעמהש שיגדהל שי .םינושה םידיקפתל

 תקפסמ בל תמושת רסוח .תילמיסקמ תוליעיב בשחמה תלעפהל ןווכמ תויהלו

 .םינותנה דובע תכרעמ לש תיללכה תוליעיהמ עורגל הלולע אשונב

 : םיפוג המכמ תבכרומ בשחמה תדיחי

 ןלהנמ .1

 ; םיתנכתמ תקלחמו תוטיש ןונכת תקלחממ-תבכרומה ןונכת תדיחי .2

 ן רזע דויצ יליעפמו בשחמ יליעפממ תבכרומה לועפת תדיחי .3

 ; םיתורשה תדיחי לע יארחא קשמ להנמ 4
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 .טלפלו טלקל תרוקב וודמ .5

 דסומה וא לעפמה ישנא ךותמ הדיחיה לגס תא תונבל םיפידעמ םירקמה בורב

 -קמב .ויתוטישו ונוגרא ,לעפמה הנבמב סיאיקבה סימיאתמ םישנא םדקל ךכ יייעו

 אל הלאכו ןויסנ ילעב לע עוצקמ ילעב םינוש םידיקפתל םיפידעמ םימיוסמ םיר

 .סינותנ דובעב קסע אלש לעפמב ללכ ךרדב סיאצמנ

 קשמ

 םיתורשו

 יליעפמ

 רזע דויצ

 הדובעב תוליעיה .דומל שרודה ומצע ינפב עוצקמ אוה ןכוממ םינותנ דובע

 םיסרוק רובעל אשונב םילפטמה םיגרדה לכמ שרדנ כ''עו הבר תויהל תבייח וז

 -כהה ךשמ .תלכשומה ותלעפהל םיכרדהו בשחמה לש ותלכי תרכהל תויומלתשהו

 המכ תוארל רשפא ךכיפלו ,תדעוימ איה ורובע לגסל סאתהב סיעבקנ הנכתו הרש

 : דומל תוצובק

 ; הלהנהה ישנא .1

 ; סיתנכתמו תוטיש יתתנמ .2

 .דויצ יליעפמ 3

 בשחמה תטילק תינכתל םאתהב םיבשחמה ינרצי ידי לע םיכרענ םיסרוקה

 .לעפמב
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 :ינש קרפ

 התלעפהו תכרעמה בוציע

 תכועמה תלעפה תארקל סיבלש

 סיאשונה יללכ ןפואב ורדגוה ,םייתסה בשחמה תשיכר לע הטלחהה ךילהת

 יבלשל הדובעה העיגמ התעו לעפמה תוינידמ יללכ ןפואב הרדגוה ,ליעפהל יוצרש

 .דרפנב םיאשונהמ דחא לכבו הלוכ םינותנה דובע תכרעמב לופט ,רמולכ ; עוצב

 תא םידמולה ול הצוחמ וא לעפמה ךותמ םישנא תווצ לע לטומ תוינידמה עוצב

 .הלוכ תכרעמב םילעופש תוחוכה תא תוארל סיסנמו ןתוא םינחבאמ ,לעפמה תויעב

 .בשחמב ךילהתה תלעפה י''ע תכרעמב תוליעפה תא לעיל אוה סדיקפת

 ,לעפמב םינותנה תמירז יכילהת ןוגראל םצמטצמ תווצה לש תוליעפה חטש

 תרדגומה הרטמהש פ''עא .להנמה יגרד לכל שורדה עדימה תקפסהו םהילע חוקפ

 תויוליעפה לש עוצבה יכרדב םירופישו םייונשל תועצה תללוכ הניא תווצה לש

 תונקסמהו עדיה ןיב ןילמוגה יסחימ םלעתהל ןיא ,לעפמה תורטמכ תורדגומה

 .םירחא םיכילהתב סירופשל תועצה ןיבל ,םינותנה תמירז יכילהת חותנמ תועבונה

 -- התניחב
 חיעבה חותנ
 ןורתפ תגצהו

 עדי ,םינותנ 2

 -- הקפה
 תיעבה ןורתפ

 2 בשחמ תרזעב היעב ןורתפ יבלש
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 הניחב

 תווצ ידיב הנותנ לעפמב םינותנה תמירז תכרעמ חותנב הכורכה תוליעפה

 .(5ע5/סוז: 41101ע515) םינחובה וא תוכרעמה-יחתנמ

 תורטמ תרדגה לש תרזוח חקידב תויהל ךירצ תווצה תלועפב ןושארה דעצה

 רקחמה ןווכ (סזַפאמז:0ווסמ 00015 ₪01 (6001]20ש65) םינותנה דובע תילכתו ןוגראה

 םיכירצ הלא לכ -- עצומה ךרעמה תרדגהו העצה תוסנ ,תויעב תנחבא ,ךרעיש

 -ותה תויצקנופ' לש הרורבו הנוכנ הרדגה קר .ל''נה תורדגההמ סיעפשומ תויהל

 בשחמה תדיחי תלועפש ךכ ידיל איבת הב םילפטמ ונאש ''קסעה תדיחיי' לש י'תלע

 -קומה רקסה תדעו לש ךמטמב הגצוהש יפכ ,הלהנהה תוינידמ סע דחא הנקב הלעת

 .םד

 ןתוא תושיודל תמגרותמ סינותנ דובעל תכרעמה תסנכהב הלהנהה תוינידמ

 .הניחבה תדעולו רקסה תדעול הגיצמ איה

 : המגודל

 םייקה יאלמה לע םינותנ תלבק חיטבהל : האבה השירדה גצות רקסה תדעול

 .תורחא תוקלחמו רוצי ינקתמל הקולחל ול שורדהו לעפמב

 : תואבה תושירדה הנגצות םינחובל

 יאלמה לע םינותנ תלבק רשפאת רשא ,סושרו םינותנ תמרזהל הטיש עובקל .א

 ; תע לכבו ויתוקלחמ לכב לעפמב סייקה

 העידי םשל לעפמה לש הדובע תוינכתו הכירצ יטרפמ לש םושר תטיש עובקל .ב

 ; שורדה יאלמה לע

 ; הדובעה תינכת יפל שורדה הז לומ םייקה יאלמה לש האושהל הטיש עובקל | .ג

 .ול םיקוקזה םימרוגל שורדה עדימה רסמי הב הרוצה תא עובקל .ד

 : תואבה תולאשל תובושת יי'ע גיצנ הניחבה תווצ לש ותלועפ תא

 1 תורוקמ וליאמו (וז המישמ יולמל םינותנה) טלקה ןזוי ךיא .1

 1 ונכתו טלפה תרוצ המו לעפמל שורד המ .2

 1 המישמה עצובת ךיא 3

 : עובקל וילע ךכ סשל

 .םימשרמה לש ןוכדע תטיש ;רמוחה ןוגראו ןוימ תוחתפמ .1

 .הצופתו תומכ ,הנבמ : טלפה יכמסמ רואת 2

 רוקמה יכמסמ תנכה ןמל דובעה ךילהת לכ תא תופיקמה תויוליעפה טורפ 3

 ן טלפה יכמסמ תקפהל דע

 .םינוש םיגוסמ םינותנ תקפסא לש יותע תויעב חותנ 4

 םהב שיש םירחא םינותנו םיכמסמ ,םינוש םימישרת לולכל שי וז תרגסמב

 .תעצומה הטלשה ןונכתב רזעל תויהלו ח''ודה ףוגב רומאה תא קזחל ידכ
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 וא ,הניחב -- .4א4קע8185 םשב הטישה ןונכת ךילהת תא תונכל לבוקמ

 .תוכרעמ חותנ -- 5518 5
 ןווכל תווצה לוכי וב ןורחאה בלשה והז .הניחבה ךילהתל תעדונ הבר תובישח

 םיסופדל ולא םיכילהת םירבוע תע התוא ןמל .לעפמב םינותנה תמירז יכילהת תא

 -מיהמהו תונקידה לע דיפקהל בושח ךכ םושמ .סיבר םיישקב ךורכ םייונשש םיעובק

 הדפקהו ,תווצה לש בוט שויא י''ע הלהנהה גישת תאזו הניחבה תונקסמ לש תונ

 .ותדובע לע

 הניחבה יבלש

 : םיירקע םיבלש השלש הניחבל

 ; םייקה בצמה דומל .א

 ; תעצומה הטישה תעיבקו םיכרצה תרדגה .ב

 .תעצומה הטישה ןונכת | .ג

 םייקה בצמה דומל .א

 שי .םדקומה רקסה ןמזב תיחטש הרוצב וקלחב עצובמ רקחמה לש הז בלש

 תא תוארל הז בלש לש הרטמה .םהיטרפב ןודלו םיאשונה םתוא לע תינש רוזחל

 -במ הב ךרדה רחא תוקחתהלו םילעופ םה הב תרגסמה ךותב ןונכתה יאשונ לכ

 .היתורטמ תא הלהנהה תעצ

 :ןה הז בלשב םינחובה י''ע תועצובמה תויוליעפה

 -טיטטט םינותנ ,ינוגראה והנבמ ,ילכלכה וא יתישעתה ףנעה -- לעפמה תרכה .1

 ; לעפמה לע םינוש םייט

 ; םירחא ןויסנמ דומל םשל ףנעב םילעפמה ראשל לעפמה תאושה 2

 : לעפמה לע םיאבה םימרוגה לש העפשהה תניתב 3

 2 (םייתלשממו סייסנניפ תודסומ) םיילכלכ םימרוג --

 | \ ; םירחתמ םימרוג --

 : ; קושה --

 : לעפמה לש ותלועפ יכרד לע םינותנ ףוסא 4

 ; טיכמסמ רקח --

 ; תונויאר --

 .המיגדו םינדמוא--

 : םיאבה םיקרפה תא ליכי הז בלש םכסמה ח''ודה

 יללכ .1

 ; הירוטסה -- -
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 .ב

 ; עקרה --

 ן ותוינידמו לעפמה תורטמ --

 ן (תויתלשממ) תוינוציח תונקת --

 .םייטסיטטס םינותנ --

 תיחכונה הטישב םינותנה דובעל תכרעמ תלעפהל תיפטכה האצוהה חותנ --

 .(רזע ירמחו דויצ ,תונוכמ ,םדא-חכ)

 תונושה תויוליעפה תגצהו ינוגואה הנבמה

 ; הנבמה תגצה --

 ,יאלמ ,םדא-חכ ,ןומימ : םינוש םיאשונב לעפמב תויוליעפה לש יללכ רואת --

 \ ; םינקתמ תקזחא

 .לעפמב םינושה םיגרדה ןיב רשקהו תוקפה יכרד --

 םינותנה תמירז ןועמ

 ; םינותנה תמירז ךילהת לש רואת --

 ; תומכו הנבמ ,ןכות :רוקמה יכמסמ לש טרופמ רואת --

 -שמו םיעובק סינותנל תורוקמה ראשו (בא תוסטרכ) םימשרמה לש רואת --

 םינותנה יגוס ,היצמרופניא טרפ לכל סינותנה תומכ ,םשרמה לדוג ; םינת

 .םינושה םינותנה לש הרימשה תפוקת ,םירמשנה

 וניאו שורדה ףסונ טלפ רואתו םימייקה דובעה יכילהתב םייקה טלפה רואת --

 .לבקתמ

 תומייק תושירדו ,םייקה ךרעמב טלפה תריסמו דובעה ,טלקה ידעומ טורפ --

 .ולא םידעומב םייונשל

 םינותנה דובע יכילהת

 .םינותנה דובעב םינושה םיבלשה --

 .תונושה תויגולה תוקידבה --

 .םינושה םימשרמב םינותנ תרימשו ןוכדע יכילהת --

 .שרדנה טלפה תלבק סשל םינותנב תורחא תולועפ עוצבו בושח יכילהת --

 תעצומה הטישה תעיבקו סיכרצה תרדגה

 תורושקה תואבה תויעבה לע תונעל ןתינ ךיא ררבל שי רקחמה לש הז בלשב

 : םינותנה דובעב

 ; ןמז -

 ; תוליעי --

 ; תולע -
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 .תונמיהמו קויד --

 : ררבמו הידדצ לכל תמייקה הטישה תא התע חתנמ םינחובה תווצ

 1 םסהמ המכ לטבל וא תונשל ,םינותנה תמירז יכילהתב רצקל םילוכי םאה --

 רתויב הבוטה הרוצב סה תעכ םירסמנ וא םילבקתמה םינותנה לכ םאה --

 1! ללכב םיצוחנ סה סאו

 1 טלפל וא טלקל םיפסונ סינותנ סישורד םאה --

 לע תפסונ הכלשה ול שי ירה ,םינותנה תמירז ךרעמל סחיתמ רקחמה יכ םא

 תוליפכ ,תורתוימו תוצוחנ יתלב תולועפ םילגמ ונא .לעפמב םינוש הלועפ יחטש

 םיללוכ סיעצומה םינוקתה וא םייונשה .עונמל רשפאש תויפסכ תואצוהו עוצב יכרדב

 תואיגשה ןוקתו רותא .קסעה תדיחי לכ לש תוירחאו תומישמ ,תוליעפה יחטש תא

 ינפב גשה אוהו ,רקחמה ךילהתל המצעלשכ הרומת אוה לעפמה לש ללוכה ךרעמב

 .בשחמה תלעפה ינפל דוע ומצע

 : תולועפ רפסמ עצבל רשפאמ רקחמה לש הזה בלשה דע רבטצהש עדיה

 ; בשחמה יייע ולעפויש םיאשונה וא תוקלחמה ןהמ הטלחה .1

 ; ועבקנש םיאשונה לכ תלעפהל תרעושמ תיללכ הדובע תינכת תנכה .2

 ; תופידעה רדס תעיבק 3

 .םיכרצל םסאתהב בשחמה תכרעמ לש תרזוח הקידב .4

 ןוויכ ןתת רשא הדובע תינכת שובגל ואיבי הנלבקתתש תוטלחהו עדיה סוכס

 .ףסכ ךוסחתו זובזב ענמת ,צץמאמ לש תוליפכ ענמת ,הכרדהו

 תשדחה הטישה תעיבקל תינושאר העצה

 סנכהל ךרוצ ןיא .תעצומה הטישה דלש תא תתל הכירצ תינושארה העצהה

 לעפמב םינושה םיגרדה ינפב התוללכב הטישה תא גיצהל איה הרטמהו םיטרפל

 הז בלש תובישח .רתוי טרופמ ןונכתל םיסנכנש ינפל םדקומה רושיאה תא לבקלו

 סהיתושירד לע תמאב הנעת הטישהש ךכב תינתומ עצבמה תחלצהש ןויכמ ,הבר

 היהת אלו םהילע דיבכת אל תאז סעו ,היתווש לש םיילאיצנטופה םינכרצה לש

 .תלברוסמ

 : םיאבה םיאשונל סחיתהל שי העצהה סוכסב

 : ('דכו רודיש ,םיכמסמ) טלקה תנזהל םיעצמא -- :טלק תוטיש .1

 ; םילבקתמה  םינותנה :לש הנבמו .ןכות --

 .יותיעהו תומכה תכרעה --

 2 ןז םנכותו םינושה םימשרמה יגוס -- :םינותנ ןוסחא .2

 1 עובק רדס יפל וא הרישי השיגב םימשרמ --

 וא האלמ היצמרופניא) םיפשרמב םינותנה תקזחא תטיש --

 ; (סידוק
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 - :םינותגנה דובע 3

 - :טלפ .6
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 ; םסשרמ לכב םינותנה תומכ

 .םימשרמה ןוכדע תטיש

 תכרעמ לעפות ןנעמלש תויעבה תא רותפל םיכרדה רואת

 ' ; ןוכימה

 ךירצ רואתה) טלפהו טלקה דובעו םינותנה תמירז תטיש

 .(םיטרפל סנכהל ילבמ הצממ תויהל

 ; וכו בוקנ ,הספדה) טלפה יכמסמ רואת

 ; תחא הקפהב טלפ יכמסמ לש תרעושמ תומכ

 ; םינוש םיכמסמ לש הקפהל יותע

 1 ('דכו רודיש ,ח''וד) םינכרצל טלפה תרבעהל תוטיש

 לועיב וא םינותנ דובעב םירושקה םיאשונב םירחא םיוקחמ ןובשחב תחקל שי

 .ףנעב םירחא סילעפמב וא לעפמב תוטיש

 תעצומה הטישה ןונכת .ג

 -נהה רושאל תאבומ ,תעצומה הטישה ירקע תא הגיצמה ,תינושארה העצהה

 .תעצומה הטישה לש טרופמ ןונכתל תשגל שי ,הלבקתנש רחאל .הגיצנ וא הלה

 איה רשאכ ןתינכתל הדובעה תא רוסמל רשפא ובש בלשב םייתסהל ךירצ ןונכתה

 ,הניחבה קיתב תמכוסמ

 הרורב הרוצב תוחתונמו

 תוטרופמ הטישה עוצב יבגל תושירדה לכ וב בצמב תאצמנו

 : תואבה תושירדה לע תונעל הכירצ הטישה .תיעמשמ דחו

 ; ורדגוהש תורטמה סע דחא הנקב תולעלו רותפל שי התואש היעבל המאתה .1

 ן תוריבס תואצוה ךותו ריבס ןמזב הלעפה .2

 ; ךילהתה יבגל תוריבסו תוילמינימ תולבגמ תגצה 3

 ; ךילהתב סייונשו תוחתפתה תורשפאל המאתה 4

 הניחבה יקית

 : םיירקע םיקלח ינשל קלוחמ הניחבה קית

 ןנ ךילהתה קית --

 .םיכלהמה יקית --

 (םיכלהמה) םינושה םיבלשה תא טרפמו וללכב אשונה תא ראתמ ךילהתה קית .א

 ךילהתה קית .המישמה יולמל השורדה הדובעה לכ תא םילשהל ידכ עצבל שיש

 -ותנה תמירז ךרעמ תא טרפמו ךילהתב םינושה םיכלהמה ןיב סואתל שמשמ

 םישרת תועצמאב ךילהתה תא גיצהל לבוקמ .טלפהו דובעה ,טלקה יבלשב סינ

 היעבל יגולה ןורתפה רואתל חונ יעצמא אוה םישרתה .(קזסש 6001) המירז

 .ךילהתה עוצבב םינושה םיבלשהו תומישמה ןיבש םירשקה תא שיחממו
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 החונו תרדוסמ ,תיטרדנטס היצטנמוקוד הוהמ םימישרת י"ע הגצהה תטש

 .שומשלו הנבהל

 ךילהתה קיתל טורפ םיוהמ סה : קייודמ יתדועת ךמסמ םסניה סיכלהמה יקית .ב

 קית .ךלהמ לכ תודוא דיחי םינותנ רוקמו תונכתל סיסב שמשל םידעוימו

 לכ תא קפסמו ךלהמה תתשומ ןהילע דוטיה תוחנה לכ תא טרפמ ךלהמה

 -סונו םימישרת ,תומרגאיד תרזעב םג םיתעל ,םישורדה םירבסההו סינותנה

 ,תינכתה יבלש תא םיספטו םימישרת תרזעב טרפמ אוה ינשה וקלחב .תואח

 -בב תופתתשמה בשחמה תודיחי תא ןייצמו טלפ/טלק ינותנ לש הנבמו הרוצ

 (2וסס6 עוטקזחזמ) ינבלמה םישרתב רקעב תישענ ךלהמה קיתב הגצהה .עוצ

 תונושה תולועפה ןיב יגולה רשקה רואת לש תילנויצקנופ הרוצב ןאכ ןתינה

 .היעבה ןורתפל

 רשפאה תדמב םידיחא ויהי חונימהו םירבדה תגצה תרוצש דאמ דיפקהל שי
 -ומל םידומצ תויהל ןבומכ יוצר .םינושה םיתווצה י''ע םיכרענה הניחבה יקית לכב

 .לעפמב סםילבוקמה הגצהה תוטישו םיחנ

 תעצומה הטישה סוכס --- הניחב יקית

 רואתה .הניתבה יקיתב היוטב תא תאצומ םינחובה י''ע תעצומה הטישה

 י'םיכלהמייל טרופמ ךילהתה .דובעה לש י'ךילהת''ה רואתב ןתינ הטישה לש יללכה

 .תחא טלפ תלועפו תחא טלק תלועפ סהב שיש -- סינותנה דובעב סיבלש --

 -כתמה ידיל עוצבה רבוע זאו הלהנהה רושא תא תלבקמ תמכוסמה הטישה

 -מה רובע תוינכתה תביתכל תויחנהה .בשחמה רובע תוינכתה תא םיבתוכה םיתנ

 : אבה טוריפה יפל הניחבה יקיתב םינתינ םינושה םיכלה

 .םיירקעה וידיקפתו ךילהתב ךלהמה לש ומוקמ :ךלהמה תרטמ .א

 .תונושה תויוליעפהו הטישה ,דויצה :ךלהמה לש עוצבה ךרד .ב

 תופתתשמה בשחמה תודיחי תא ראתמה םישרתב ןתינ שורדה דויצה --

 .ןהילע םינקתומה םימשרמה תומש ןויצב ךלהמב

 ,דרפנב וא תחקפמ תינכת יי'ע לעפוי ךלהמה סא תעבוק הלעפהה תטיש --

 -נה םסהמ טרפל שי .תדחוימ תורש תינכת וא תיטרדנטס תורש תינכת יי''ע

 תמ ,םתוא ןיזי אוה ךיאו עוצבה תעשב ליעפמהמ תינכתה שורדתש םסינות

 .עוצבב הלקתמ האצותכ תינכתה תלועפב הקספה לש םירקמב תושעל וילע

 תרוקבה תקלחמב הכלשה שי תינכתה לש תויורשפאהו תולבגמל ,םילהונל

 .טלפכ םילבקתמה םינותנהו טלקכ םינזומה םינותנב תלפטמה

 תוניחבהו תולועפה תא ללוכ ךלהמה עוצבל תושורדה תויוליעפה רואת --

 תרגסמב .'דכו הביתכ ,הכירע ,בושח ,האירק : דובעה תולועפ תאו תויגולה

 בושיח תטיש ,םינותנ תונוכנ תקידבל תרוקבה ירפסמ תטיש תטרופמ וז

 .דועו שורד יאלמ הבוגו הנמזה תדוקנ
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 .םינוש םייתכלממ םיקוח עוצבב תורושקה תויעב לע םיחעל הנוע תינכתה

 ללכ ךרדב .םהילע הנוע. תינכתה הב ךרדה תא סושרלו םתוא טרפל שי

 יבגל סתועמשמו סרואת תא רשא סינוש םידוקו םילמס םינותנב םילולכ

 " .תומיאתמ תואלבטב לולכל שי תינכתה

 .סתומילש תחטבהו סינותנה תמאתהל תרוקבה ילהונ תא דחוימב ןייצל שי

 םימשרמו טלפ/טלק תוינבת ,ןווכזה תאצקה *.ג

 -בט תללוכ איה רשאכ דחוימב בושח תינכתה רובע ןורכזה תקולח רואת

 יטפוט יבג לע ןתינ רואתה .טלפ /טלק תודיחי רפסמ הליעפמו םיבר םינומו תואל

 טלקה תודיחימ םיטלקנה םינותנל םירגאמה יחטש םיטרופמ ובש דחוימ

 הכרעה תתל שי ןכ .,וכו תואלבטה ,םינושה םינומה ,טלפל םידעוימה סינותנהו

 .היופצה תינכתה לדוג לש

 יטרס וא םיסיטרכב םילבקתמה םינותנה רואת תא ללוכ טלקה רואת

 תרוצו הקידבה תטיש יבגל םירבסה ,(תודש לדוג ,בוקינה רדס) םיבקונמ ריינ

 : .דוביעה ךשמהל העונתה םשרמב סתכירע

 וא ריינ יטרס ,םיסיטרכ לש ינושארה טלקל טרפ ,אוהשלכ ךלהמל טלק לכ

 וז הצובקב לולכנ ןכל .םדוק ךלהמ לש טלפ וניה םיכמסמ תאירקמ םסינותנ

 שמשמה ןקתמ לכ וא .םיקסיד ,םייטנגמ םיטרסב םסינותנה. תרדגה תא םג

 .ההז הרטמל

 דעוימ אוהו דובעה ךילהת תאצות אוהש ינפמ דחוימב בושח טלפה רואת

 שיש םינותנה תא ביתכמה אוה שרדנה יפוסה טלפה .קסעה תורטמ תא תרשל

 ןוסחא תודיחי לע םינותנ-טלפ .םדובע ךילהת תאו םינושה םיכלהמל ןיזהל

 תרשמכ ותוא תוארל דימת שי ןכ לעו המצע ינפב הרטמ הוהמ וניא ינוציח:-

 .תיפוסה הרטמה תגשה םשל דבלב דובעה ךילהת תא

 - רקעבו הספדה תרוצ ,הנבמה תניחבמ ראתל שי םיספדומה סיח"ודה תא

 רושא רובעל בייח וספדויש םיכמסמה ראשו םסיח'"ודה רואת .םינותנ תלוכת

 .תוינכתה תביתכל םישגנש ינפל

 אשונ תודוא (בא-ינותנ) םינותנ תצובק אוה :.םשרמ : םימשרמה רואת

 .םיוסמ זוחמב סיבשותה סשרמ ינותנ -- לשמל ,םיהז םיטנמלאמ יונבו ,דחא

 : :םה םשרמה יביכרמ

 תמושר : תחא תומילש םיוהמה רתוי וא דחא ןותנ:-- (58₪608את2) המושר- -

 טירפ תמושר'.יתחפשמה ובצמו ישיאה ורפסמ ,דבועה םש תא הליכמ סש

 *מב ותומכו הריכמה ריחמ-,ולש הינקה ריחמ ,יגולטקה ורפסמ %א הליכמ-

 *  .'אל

 -גה תומלש תווהמה רתוי וא תחא המושר -- [206104 58003ת2) םושר --

 'לש הנמזה תמושר ,טירפה תמושר תא ליכמ טירפ םושר :תחא תינוי
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 טירפה רוציי תמושרו ,(הנמזהב םירחא םיטרפו וריחמ ,ותומכ) טירפה '

 .(לותיעו ריחמ ,תומכ)

 .םימושיר ץבוק -- (תזתמ) םשרמ --

 הרישי השיגב ןוסחא יעצמא וא םיבקונמ םיסיטרכ ,יטנגמ טרסב אצמנ סשומה

 םיאשונה לש ןוימה רדסו והנבמ ; ותלוכת ; םשרמה יוניכ : תא טרפמ רואתות

 .אלמל יושע אוהש ןוסחאה תודיחי רפסמ ; ('דכו ישיא רפסמ ,ב/'א יפל) ובש

 םשרמה קוריפ : הנבמהו רדסה יפל ויביכרמל םשרמה קוריפ טרופמ ןכ ומכ

 .תודשל המושרה ,תומושרל םושרה ,םימושרל

 המירז ימישרת .ד

 סינותנ תכפוהה דובע תטיש לש תיפרג הגצה וניה הטיש לש המירז םישרת

 .םייפוס םיכמטמל םייסטיסב םסינותנו רוקמ יכמסממ

 .  תודחא תורטמ תרשל סיאב םינושה םימישרתה :

 ,המישמה עוצבב םיבלשה תא ראתמ ןחובה י''ע עצובמה ךילהתה םישרת .1

 ךלהמ לכב םיפתתשמה סימשרמה תאו טלפהו טלקה ינותנ רקע תא טרפמ

 .ךלהמו-

 -תמה .ךלהמ לכב דובעה תא טרפמ תנכתמה יייע עצובמה ךלהמה םישרת .2

 - ורקעש ,ילאנויצקנופ-יללכ ךלהמ םישרת לע ותדובעב ךמתסמ תנכ

 .היעבה לש יגולה ןורתפה

 : אוהש ךכב סישרתה לש ותובישח

 -שה תגצה ידי לע תויגולה תויעבה חותנל עייסמ -- תינכתה חותפל הרזע .1

 .ןורתפל םייגולה סיבל

 -דחו הרורב הרוצב םיאשונה יוקע תא רסומ -- תינכתה לש ךמסמ 2

 .תיעמשמ

 יפ לע תישענ תינכתה תביתכ -- (תוארוהה תביתכ) דודיקב רזעו הכרדה 3

 .םישרתה

 -טומ ,הדיחא הגצה ךרד סתויהב סינושה םימישרתה לש םתובישח תא שיגדהל שי

 .םיבשחמב םינותנ דובעב סיקסועה לכ לע תלבוקמו תמכ

 םימישרת השלש ךשמהב םינתינ ,תיפרגה הגצהה תועמשמ תא שיחמהל ידכ

 .םייח חוטבל הרבחב תוסילופ תאצוה ךילהתל םיסחיתמה

 - ןכמ רחאלו ,םימישרתב םילבוקמה םילומיס המכ לש הלבט תנתינ הליחתב

 אוה ינשה םישרתה ,ולוכ ךילהתה תא ראתמ ןושארה םישרתה .םמצע םימישרתה

 לש טרופמ םישרת -- ישילשה םסישרתהו ימויה ןוכדעה ךלהמ לש יללכ םישות

 7 .ימויה ןוכדעה ךלהמ

 ןויחאה םישרתהש דועב ,םינחובה י''ע םיכוענ םינושארה םימישרתה ינש. - 

 / ּ : .תנכתמה י''ע ךרענ
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 המירז ימישרתב םסילבוקמ םילומס

 דובע

 תועצבמה תוארוה תצובק

 איהשלכ דובע תלועפ

 טלפ /טלק

 תקפה וא הנזהל תטחיתמה הלועפ לכ

 דובעה ךילהת ידכ ךות םינותנ לש

 הטלחה

 תינכתב םינוש םיביתנ ןיב הרירב

 תועבונה תונוש תולועפ עוצבל

 האושה תלועפ התואמ

 תינכתב יונש

 תודעוימה רתוי וא תחא הארוה

 תינכתב תורחא תוארוה תונשל

 רדגומ ךילהת

 ןאכ תוטרופמ ןניאש תוארוה תצובק

 תאצוח לשמל) רדגומו עודי ןעוצב סלוא

 - (שרוש

 הנחת

 תדוקנ וא ףוס ,הלחתה
 תינכתב הקספה

 ףעסמ
 םישרתב תוינבת רושיקל שמשמ
 וק יייע אלש

 ףד-ףעסמ

 ףדל ףדמ רבעמ ןויצל שמשמ
 ו

 ןוסחאו הקפה ,הנזה ןויצל ךילהת ימשותב םישמשמ םיפסונ םילומיס

 תנוכמ ,ריינ יטרס ,םיבקונמ םיסיטרכ : ןוגכ ,תונוש תורוצב סיִנְוְתנ לש

 השיגב ןוסחא יעצמאו םייטנגמ סיטרס ,תספדמ תוחוד ,םיכמסמ ,הביתכ

 .הרישי
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 בשחמל תוינכת תנכה

 תלטומ ןתינכתה לע .ךלהמו ךלהמ לכל הניחב קית ןיכהל ןחובה לש ודיקפת

 -רתל ,תינכתה תא בותכל : הנוכמה תפשב םישרדנה םיכלהמה תא אטבל המישמה

 תולקת לכ אלל רוצי יאנתב םינותנ לע לעפתש בצמל האיבהלו התוא תוסנל ,ּהמג

 .הבתכנ ןמשלש תורטמה תא אלמתו

 ינותנ הנבמ ,םירבסהה לכ תא ליכמה ךלהמ קית םירקמה בורב לבקמ ןתינכתה

 .תולועפה לש יגולה ךלהמ תא םיראתמה םסינוש םימישרתו טלפה ינותנו טלקה

 אוהש ינפל ומילשהל הבוחה תלטומ ןתינכתה לעו םסלשומ וניא ךלהמה קית סיתעל

 .תינכתה תנכהל שגינ

 םיבלשה לש סקלח ןטק הטושפ תינכתב .םידחא םסיבלשב תישענ תינכתה תנכה

 ןויתפה הבש ,תבכרומ תינכתב סקלח תמועל ,היעבה לש יגולה ןורתפב םילפטמה

 .תינכתה תביתכב עקשומה ץמאמהמ דבכנ קלח אוה ''יתונכתה''

 + ותקידבו ינבלמ םישרת תכירוע .א

 קיתבש (ילנויצקנופ) יללכה ךלהמה םישרת יפל טרופמ ינבלמ םישרת תכירע

 תאו הנוכמל תוארוה לש גרדב ךלהמה תולועפ תא ראתל שי הז םישרתב .ךלהמה

 ךרוצל ןתינכתה ידי לע ובתכנש תורגש וא תוינכתה תירפסמ תואבש תורגשב שומשה

 דעוימש ינבלמ םישרת .ןהיבלשל בושחה תואחסונ תא טרפל שי ןכ ומכ .תינכתה

 תביתכל םישרתכ טוריפ תדמ התואב תויהל ךירצ וניא 6090 -ב בתכתש תינכתל

 .תילובמיס הפשב תינכת

 ידכ (265% 6/ו66%)-''ןחלוש תוקידב'' ךורעל שי םישרתה תנכה תמיתסמ רשאכ

 : םירבד רפסמ אדול

 ; הטישה תניחבמ יללכה ךלהמה םישרת תא םאות ינבלמה םישרתה .1

 ; שרדנש יפכ סילומסבו סידוקב שומשו תואחסונה לש ןוכנ רואת .2

 ; יללכה ךלהמה סישרתב ושרדנש תורחאה תולועפה לכ עוצב 3

 -קסמהו האושהה תולועפ) תונוכנ -- םישרתב ועציב רשא תויגולה תוקידבה .4

 .(ןהמ תועבונה תונ

 דעצ דעצ בקעמו ,םישרתב סינוש הלועפ ינווכ תריחב י''ע תישענ הקידבה

 טילחהל ןתינכתה לע הז בלשבש שיגדהל שי .םינותנ לש תואמגוד רפסמ תרזעב

 תובוגתו תונוש תוקידב עוצבבו היצמרופניאה ןוגראב תורושקה תונוש תוטלחה

 תנכה ידכ ךות .ןחובה תרזעל הנופ אוה הטישב םירושקה סירקמהמ קלחב .ןהילע

 ידכ ,ליעל םירומאה סירבדה יבגל תומישר להנל ןתינכתה בייח טרופמה םישרתה

 .תינכתה תלעפה תעשב סהב עייתסהל היהי ןתינש

 המוגותו תינכתה תביתכ .ב

 בלש .התוא םסיניכמ ורובעש בשחמה לש תונכתה תפשב תבתכנ תינכתה



\ 
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 תצמואמה הלועפה +חאל יסחי ןפואב טושפ אוה ,דודיקה ,תינכתה לש הביתכה

 .טרופמה םישרתה תנכהב העקשוהש

 ןקתל ,ךלהמה קית לא בוש רוזחל ןתינ וב ,םכסמה בלשה אוה דודיקה בלש

 תוארוה ןוגכ םידחא םיטרפ סימילשמ הז בלשב .וב ורמאנש םירבדה לע ףיסוהלו

 .ןלהל רבודי ןהילעש הלעפה

 תכרוע הז בלשב .(4556ש101ע 080 00סה1ק11118) תינכתה םוגרת אוה אבה בלשה

 תנזומה תינכתה תא ,תוינכתה תובתכנ הבש הפשה םשכ המשש ,תמגרתמה תינכתה

 הוהמ תמגותמה תינכתה רובע .הנוכמ-תפשל תונכתה-תפשמ התוא תכפוהו הל

 תינכתה איה תמגרתמה תינכתה לש דובעה תואצות .םינותנ -- ןתינכתה לש תינכתה

 םאתהב סארקו קסיד ,יטנגמ טרסב וא םיסיטרכב לבקל ןתינ התוא הנוכמ תפשב

 .םוגרת תינכת התואב תויורשפאל םאתהבו ונתשירדל

 .םייתימא םינותנ לע יוסנ םשל בשחמל הנזהל תדעוימ הנוכמ תפשב תינכתה

 .הצרהו

 ת6סוופָפזוַפ -- תינכתה יופנ תוצרה | .ג

 ,תושרדנה תוקידבהו תולועפה לכ תא השעמל הכלה עצבל ושורפ תינכתה יופנ

 .תורידנ םיתעל קר יתימא רמוחב עצבתהל תודיתעו ןפוד תואצוי ןהש ולא םג

 לע טלפה יגוס לכ תא עצבלו ,לבקל דיתע ךלהמהש טלקה יגוס לכב לפטל ונילע

 תקידבל תונווכמ תואיגש םע טלק ןיזהל שי .הספדהבו יטנגמה ןוסחאה תודיחי

 .תואיגש לע הארתההו תינכתה תריצע

 ,(תומושר וא םיסיטרכ תואמ וא תורשע) יסחי ןפואב הנטק איה רמוחה תומכ

 ייעש ,רמול רשפא .הבושחו תיארחא הלועפ איה יוסנל ותנכה כ''ע ,תגציימ םלוא

 -כתה י''ע ועצובו ונבוה ויתושירדש אדול לעפמה שיא וא ןחובה לוכי יוסנה רמוח

 ספדומ רמוח לכ אל יכ ,הבר תונדפקב קודבל ךירצ יוסנה תוצרה לש טלפה תא .ןתינ

 תרוקבל תונוש תולועפו םיבושח עצבל שי .ונכתב ןוכנ םג:אוה ,ןוכנ הנבמב בקונמו

 (תינכתל םימעפ 15 דע 10) יוסנה תוצרה תרדסש רחאל קרו ,בשחמה לש טלפה ינותנ

 יוסנה תוצרה תרדס .ינש בלשב יוסנל הנכומכ תינכתה לע זירכהל רשפא ,המיתסה

 םינותנהו ע6מוָפַפַא -- תלבוקמה הפשב וא ,תואיגשמ תינכתה יופנל תשמשמ

 .16520/6₪ -- ?\(סנל םישמשמה

 םלש ךילהתמ קלחכ ךלהמה יוסנ .ד

 .ןחובה וא ןתינכתה י''ע ונכוהש םינותנ תרזעב דרפנב ךלהמ לכ קדבנ התע דע

 ,הז רחא הזב םיכלהמה לכ רמולכ ,ךילהתה לכ קודבל שי תכרעמה לכ תלעפה םשל

 םילבקמ םיכלהמהו ,רוציה תצרהל ןנכותמה הז אוה ךילהתל דיחיה טלקה רשאכ

 .יפוסה רצומה תלבקל דע תונוש דובע תוגרדב טלקה ינותנ הזמ הז

 תקדקודמ תרוקב .בשחמה לש רצומכ הלהנהה י''ע שרדנה אוה יפוסה טלפה

 . .שרדנל םאתהב לעופ ולוכ ךץילהתהש החיטבמ טלפה לש
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 תונורחא יוסנ תוצרה .ה

 ךורעל יוצר ,הלעפהל הנכומ איהו יוסנה יבלש לכ תא תרבוע תינכתה רשאכ

 ךרדב ןשי ,יתימא רמוח סע הצרהה .יתימא רמוח לש הלודג תומכב ףסונ יוסנ

 תוינכתלו הטישל תפסונ הניחתב תשמשמ ,תפטושה הדובעל עירפהל אל ידכ ללכ

 יאדכ םיתעל .רוציה תוצרה ךרוצל השורדה רתוי הבוט םינמז תכרעה תרשפאמו

 ןמז תא םצמצלו תולועפב ךוסחל הרטמב תינכתה לש תשדוחמ הקידב ךורעל

 .יללכה דובעה

 סטחיתנ אל .הבטהה אשונל רבכ תכייש יח רמוח סע ךילהתה לכ לש הצרהה

 תא קר ןייצנו (ליבקמב הצרה וא ןחבמ תצרה) הבסהה תצרה לש הטישל ןאכ

 ךות (בושח םלוא טעמכ יספא םירקמה בורב) ףסונ יוסנ תרבוע תינכתהש הדבועה

 טלקה תנזה תללוכ סלשה ךילהתה תצרה .יתימא רמוחב תונושארה תוצרהה רפסמ

 תריצעב וא תינכתה תועדוה ןמזב ליעפמה תולועפ ,הנוכמה תלעפהו םיאתמה

 הביתכמ םיתעל .ןתינכתה וא ןחובה י''ע שארמ יופצ יתלבו יופצ ןפואב הנוכמה

 ןחובה יי'ע םיננכותמה הדובעה ירדסב ךורעל שיש םייונשה תא ךילהתה תלעפה

 .העובקה רוציה תלעפה ןמזב תושימגו תוטשפ גישהל ידכב

 תמייקה תינוגראה תכרעמה לע תוכלשה

 תוקלחמ לש ןוגראבו תוטישב םייונש סינכהל שי הניחבה יקית תנכהל ליבקמב

 ףסונב םיאב הלא םייונש .ןוכסחו תוליעיל איבהל הרטמב ,לעפמב תונוש תויוליעפו

 םייונשהו בשחמה תלעפה .בשחתמה תלעפהמ האצותכ תורישי םסימרגנה סייונשל

 /'תיב קדב'' ךורעל הבוט תונמדזה םישמשמ ךכמ האצותכ ינוגראה ךרעמב םימרגנה

 .יללב

 : םירושימ ינשב סישרדנ םיינוגראה סייונשה

 .תומייקב םייונשו תושדח תוקלחמ תמקה : לעפמה תודיחי ןוגרא .א

 ,בשחמב תודובעה עוצב לע הנוממה הקלחמה וא הדיחיה לש יפוס ןוגרא .1

 .הלעפהו ןונכת ללוכ

 תאו בשחמה לא ןזומה ימלגה רמוחה תא ריבעמה תרוקבה רודמ ןוגרא .2

 תא םילשהל שי הז רודמ תרגסמב .סינושה םינכרצל ץפומה רמגומה טלפה

 .ותצפהו רמוחה תנזה לע חוקפהו תרוקבה ילהונ

 .הטישב ולחש םייונשמ האצותכ םייקה הנבמב םסיינוגרא םייונש עוצב .3

 .דועו תוירחאו תומישמ יונש ,םידבוע תרבעה ,תוקלחמה לש שדחמ ןוגרא

 -פתש םידבועהש ןויכמ יומס אוה הז בלשב שקבתמה םדא חכב ןוכסחה

 .םסישרדנ םה הבש תרחא הקוסעתל םירבעומ בשחמה י/'ע אלמתמ םדיק

 לש םמוקמב םישדח םידבוע םירכוש ןיאש ךכ י"ע םג גשומ ןוכסחה

 .םיבזועה
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 הכרדהה :לעפמב תוקלחמהו םיגודה לכ רובע הכודה תכרעמ תנכה .4

 ונבוי השדחה הטישה לש הלועפה יכרדו הרטמהש ךכ ידיל איבהל הכירצ

 .תודגנתה לכ ררועת אל לעפות וז רשאכו ,םיגרדה לכ יייע

 סינותנ דובעל ומיאתהלו ולעייל ידכ םינותנה תמירז ךועמ לש שדחמ ןוגוא .ב

 הדובעה יכילהת לשו סינותנ תמירזל םילהונ לש הנכה שרוד הז בלש .בשחמב

 .בשחמה תלועפ לש םינמזה חולל סתמאתהו ,(טלפו טלק) םינותנב לופטל

 אשונ לכב תוליעפה יותע עובקל שי ןכ לעו ,תונוש תוקלחמ תרשמ בשחמה

 .בשחמה לש הקפההו הנזהה לש םיכרצלו השירדל סאתהב

 םינותנ דוסי לע תולבקתמה לדחמ וא השעמל רשקב רתוי תונוכנ תוטלחה

 -ומו ,הדובעב תוליעיו ןוכסחל תואיבמ ,תונמיהמו תוריהמב בשחמה ןמ םירסמנה

 .םייקה ךרעמב םיירשפא םיפסונ םייונש לע םיתעל תור

 איבת בשחמה תועצמאב יאלמ לוהנו םושר תטיש : ןוכסח תויורשפאל המגוד

 איבהל הלוכי תרוכשמ ימולשת תטיש יונש ; הקפסהה יכרד רופשלו יאלמב ןוכסחל

 ןוכטחל איבהל הלוכי תרושקתו הקפסה תטיש יונש ;סושיר דיקפ לש ןוכסהל

 ..דכו הלבוה תואצוהב

 6סאמת5זסא - הבסה

 בלש םייתסמ ,הגיצנ וא הלהנהה יי''ע םינחובה תדעו תונקסמ ורשואש רחאל

 תונכתהו ןונכתה תותווצל םירבעומה םיכלהמה יקית סה הז בלש תוריפ .הניחבה

 סיעצבמה הלאל תונתינה תוינוגראו תוילהונ תויחנהו ,בשחמל תינכת תביתכל

 \ .הבסהה תא

 דובע ילהוג יונשב תוכורכה תולועפה תרדס רואתל שמשמ הבסה חנומה

 : תולועפ המכב םיכורכ הלא סייונש .השדחה הטישל הנשיה הטישהמ םינותנה

 .השדח הטישב סימושר לוהנ -

 .טלפו טלק תמירזל תונוש תוטיש תלעפה --

 דובעל תכרעמהש ידכ תושדחה הדובעה תוטישב םידבועה תא ךירדהל שי הז ךרוצל

 בלש .םישדחה םסילהונהו תוטישה יפל תולקת אללו רדוסמ ןפואב לעפת םינותנ

 .תונכתהו ןונכתה תותווצ י''ע בשחמל תוינכת תביתכל ליבקמב עצבתמ הבסהה

 : םיבלש השלשל קלחל רשפא הבסהה ךילהת תא

 ; הבסהה ןונכת .1

 ; הבסהה לש סדקומה עוצבה 2

 .הצרהה -- הבטהה לש יפוסה עוצבה 3

 הבסהה ןונכת

 : ללוכ הבסהה ןונכת
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 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 -קה הטישה ןמ רבעמה לש ךילהתב:בלש לכו אשונ לכ לש יותעו םינמז חול

 םישמתשמ .האולמב תעצומה הטישה תלעפהל דע ,תעצומה הטישל תמיי

 .הדובעה תומדקתה רחא בקעמלו ןונכתל תַמּתַ* ימישרתב רקעב ןאכ

 ןיכהל אוה הבסהה דיקפת .אשונ לכב לופיטה יכרדו הבשטהל םיאשונה רדס

 רדט דחוימב עבוק ןכ-לעו ,השדחה הטישה תלעפהל עקרה תאו סינותנה תא

 ךא ,הניחבה יבלשב רבכ .עבקנ הז רדס .בשחמב דובעל ורבעוי רשא םיאשונה

 םיפסונ ,תינמז-וב םידחא םיאשונ תרבעה שרוד עבקנש רדסהש הדימב ,ןאכ

 ןכ ומכ .הבסהה ךילהת לש עוצב תוריהמו תונמיהמ ,תוחונ : םירחא םילוקש

 לעב ,השק אשונב ליחתהל םיפידעמ זאו ,הבסהה רמג יותיע ילוקיש םיעבוק

 דעומב.תונכהה לכ תא םייסל ידכב רתוי לקה אשונה ינפל ,הבורמ רמוח ףקיה

 | .דחא

 םילהונ תמאתהל ,תרוקבל ,רמוחה תנכהל ושרדיש םיפסונה םישנאה תעיבק

 סימושירה לכ תרבעהב הכורכה סמועה תפוקת תא ןובשחב תחקל שי .'דכו

 וז.דצב .וז תולעפומ הב הפוקתה תאו בשחמה לא תונוש תוסטרכב םימייקש

 .".אלמ הדובע ףקהב תעצומה הטישהו תמייקה הטישה

 -נבנוק הטישב םיסיטרכ דובעלו בוקנל תושורדה תופסונה תונוכמה תעיבק

 רמוחה תרוקבב רזעכ ושמשי ולא םיחוד .םינוש םיחוד תקפהל תילנויצ

 .םיירקעה םימשרמה תיינבל בשחמל ןזומה

 םיעצמא תשרוד הדובעה תומכ .תרוקב יכילהתו רמוח תמירזל םילהונ תנכה

 עוצבה ירה ,ךורא ןמז תוכשמנ הבסהה תולועפ יכ סאו דויצו םדא חכב םסיבר

 יכילהת תאפקה עונמל ידכ רשפאה לככ הבר תוריהמב תושעהל בייח השעמל

 רסמנה רמוחה לע עצבל שיש רומחה חוקפהו סדא חכ ןוגרא .תכרעמב הדובעה

 יכילהתו ,םינותנה תמירזל םירורבו םיקיודמ םילהונ תנכה םיביחמ דובעל

 .ךכב םיכורכה תרוקבה

 הבסהה לש םדקומה עוצבה

 יפל םינותנה דובע תוינכת תביתכל ליבקמב ךשמנה םדקומה עוצבה בלשבי:-

 רמוחה תנכהו הטישה יונש ילהונ תא השעמל הכלה עצבל שי השדחה הטישה

 הדובעל לעפמב םידבועה תרשכהו תרוקבל םדא חכ תרשכה ,םימשרמה לש יסיסבה

 תולועפה .יוסנה תצרהב ליתתהל םינכומ .ונא בלשה םויט סע .השדחה הטישה יפל

 : תוללוכ הז בלשב

 בשחמה ימושרל הרבעה םשל תבקונמ תסטרכ ןוכדע וא בא תוסטרכ בוקנ .א

 . .(לשמל םיקסיד וא םיטרסב)

 .םינושארה םימשרמה תריציו בשחמב באח תוסטרכ תטילקל תוינכת תנכה

 .רמוחה .דובע תעשב תולקתמ ענמהל ידכ בשחמל תרבעומה תסטרכה תרוקב

 רתוי םירחואמ םיבלשב תורוקבש ןויכמ הבר תובישח תעדונ הדובעב הז בלשל
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 ,םיקייודמו םינוכנ םניאש םינותנ הרהמב ןקתל ולכוי אל םינוקת תנזהו

 .םהמ תובוט הנייהת אל בשחמה ןמ תוקפומה תואצותהו

 -חה הטישב בשחמה לא טלקה יכמסמ תנזהל םיסחיתמה םיספטה תמאתה .ד

 .םישדח םיספט תנכהל וא םימייקח םיספטה תמאתהל גואדל שי ןאכ .השד
 ספדומ ריינ לע םניכהל שי רשא םיספדומה םיחודב לפטל שי המוד ןפואב

 .שארמ

 .השדחה הטישה תא בשחמב הנלעפת רשא תוינכתה יבגל תרוקבה תמלשה .ה

 רמוח סע תורקובמ תויהל תוינכתה תוכירצ הבסהה לש ןושארה בלשה רמגב

 הניקתה ןתלועפ תא חיטבהל ידכ ,ןטק חפנב תמא רמוח סע ןקלתבו ינויסנ

 .הבסהה תוצרה תעשב הנמיהמהו

 תללוכ הלועפה .הירחאלש רוציה תוצרהו הבסהה עוצבל םדא חכ תרשכה ו

 .הבסהל יארחאה י''ע ועבקנש םילהונל םאתהב הבסהה עוצבל לגסה תרשכה

 םהל ריבסהלו לעפמב תונושה תוקלחמב םסידבועה תא ךירדהל שי תאז םע

 דחוימב הבושח .התלעפהב םדיקפת תאו םינותנ דובעל השדחה הטישה תא

 תואיגש רותא רמולכ ,ןיקת בצמב םינותנה תמירז תכרעמ תקזחאל הכרדהה

 .ידיימה ןנוקתו

 ,הלעפהה ידכ ךות אובי דומלהש הנעטב ללכ ךרדב םיפקוע הכרדהה בלש תא

 התשענ איה הבסהה ינפל התשענ אל וז הלועפש סוקמבש חיכומ רבעה ןויסנ םלוא

 -מש רחאל הכרדהל תשגל םירהממ הז הרקמבש רורב .הלעפההו הבסהה ידכ ךות

 סניא טלקל םיספטה .בשחמה תלועפמ האצותכ לעפמב ןוצה תועיבש יא םילג

 בלש תפיקע .םתרטמל םישמשמ םניא םילבקתמה םיחודהו ,יוארכ םסילצונמ

 עקשוהש בוה ץמאמה תוריפ תא ףוטקל םידמוע ונא רשאכ םכסמה הכרדהה

 .תיאדכ הניא ,בשחמה תטילקב

 הצרהה -- הבסהה לש יפוסה עוצבה

 הטישה יפל םינותנה דובע ךילהת עוצבל הנושארה הלועפה הניה הצרהה

 דובעב ךישמהל סילוכי ונא החלצהב רבוע הבסהה לש הז בלש רשאכ .השדחה

 אוה בשחמה ימשרמ תריצי דעומ .תמדוקה הטישב תולת אלל השדחה הטישה יפל

 יתימאה בצמה תא ופקשי םימשרמהש ךכל גואדל ונילע .הצרהה תליחת דעומ

 .הטישב רדגוהש יפכ ,םינוש םידובעב היצמרופניא רוקמכ ונל ושמשיו

 : תוטישה יתשמ תחאב םיעצבמ הצרהה תא

 תווסז 6סווטסזצוסמ -- |תבמ תצרה

 20701161 6סוטסזפוסמ -- תפפוח הצרה

 ןחבמ תצרה

 יפל תפטוש הדובעל עירפנש ילבמ ןשי רמוח לע בשחמב תעצובמ ןחבמה תצרה

 לש ןוכדעה ךיואת תמועל רוגפב בשחמב םיאצמנ ונא ,רמולכ .תמדוקה הטישה
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 תואצותל םיושמ ונא השדחה הטישה יפל הצרהה תואצות תא .ףטושה רמוחה

 םויסב .תמדוקה הטישה יפל ,תולועפ ןתואב וא ,םיכיראתה םתואב ולבקתנש

 תא ןכדעל ךירצ ,תושירדה לע הנוע ןשיה רמוחה לע הצרה רשאכ ,ןחבמה תצרה

 לש ןורחאה ןוכדעה ךיואת ןיבש ןמזה קרפל םיסחיתמה סינותנה םע םימשרמה |

 .(רוגפה ןמז) רוציה ךיראתו ןחבמה תצרה

 תפפוח הצרוה

 האושה ךות ,םוי סוי ליבקמב תוטישה יתשב רמוחה דובע עצבתמ תפפוח הצרהב

 הדובע חלב ןמזה םע ץורמ םימייקמ תפפוח הצרהב .דובעה תואצות לש תידיימ

 ןחבמ תצרהל התוא ךפוה רוגפ לכש ןויכמ ,ןחבמה תצרהב תחנב הדובע לומ בר

 דובעל םינכומ ונא הליבקמ הצרה לש המויסבש אוה ןורתיה .רבעה ינותנ לע

 תואצותש תע לכב ןתנהל הלוכי ךכ לע הטלחההו ,ידעלב ןפואב השדחה הטישב ן

 לוקשל שי ןחבמה תצרהל וז הצרה ןיבש ינושה ךותמ .תושירדה לע תונוע הצרהה |

 המויסבו ןחבמ תצרה : תפפוח הצרהב ןולשכ לש הרקמב הלועפה ךרד יהמ בטיה |

 .תפפוח הצרהל הרזחו הינש םעפ הבסה עוצב וא ןוכדעה תמלשה |

 תפפוח הצרהב םיכורכה ץמאמהו ריחמהש ןויכמ רתוי תלבוקמ ןחבמ תצרה |

 לבוקמ .שומימל תנתנ יתלב וליפא וא תיאדכ יתלבל םיבר סיוקמב התוא סישוע

 ינותנ לע ןחבמ תצורה הליחתב .םיבלש המכב הצרהה תא עצבל םיבר םיוקמב

 הצרההש הוקמב קר ללכ ךרדב) םירוזחמ רפסמ ךשמב תפפוח הצרה ךכ רחא ,רבעה

 ,רמולכ :יאנת לע שדח רמוח לע ןויסנ תצרה ךכ רחאו (ימוי ךילהתל תסחיתמ

 הצרהה סא .לשכת וזה הצרהה סא הנשיה הטישה יפל דובעה תא ךישמהל תורשפא

 יפל םינותנה דובע םיקיספמו השדחה הטישל דימ םירבוע החלצהב תמייתסמ ]

 .הנשיה הטישה

 הצוהה תונוכנ תחטבהל תרוקב תודוקנ תבצה |

 השדחה הטישה יפל םינותנ דובע תואצות תוושהל הבסהה תוצרה תרטמ

 ךכב אוה ישוקה .םתונוכנ חיטבהל ידכב תמדוקה הטישה יפל וגשוהש תואצותל /

 הטישה לש הנומת הניא השדחה הטישהש ןויכמ וז האושה גישהל דאמ השקש

 ףא לע החדיש רוסא םינותנה תאושהל תרוקבה תודוקנ ןונכת תאז םע .תמדוקה

 .ורכזוהש םיישקה

 םוכס 0

 .רשפאה לככ רצק ןמז קרפב םייתסהלו הריהמ תויהל הכירצ הבסהה תפוקת

 םדקתהל היהי רשפאש ידכ ןטק חפנ לעבו גציימ אשונב ליחתהל יאדכ ךכ םושמ

 יוצר ; םירחא םיאשונ לש הבסהה יבלשב תואיגשמ ענמהלו דבכה לא לקה ןמ

 .טלק ינותנ לש סמוע ןיא רשאכ ,לפש רוזחמב ץירהל
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 ,תונכדועמ תויהל תובייח בשחמב םימשרמה תינבל תושמשמה באה תוסטרכ

 .תותמואמו תוקודב

 ידכ תילמיסקמ הדמל דע תוקודב תויהל תוכירצ ןודנה אשונה דובעל תוינכתה

 .תינויסנה הצרההו הבסהה תפוקתב סישובישו תולקת עונמל

 סייונשו םינוקת ,טלקה תרוקב ,בשחמב רמוחה תטילקל םילהונה תכרעמ

 ידכ םישבוגמו םינגרואמ תויהל םיבייח הלא לכ -- בשחמב הצרהה תואצות תומאו

 .ובצוהש תושירדה יפל לעפת תכרעמהש חיטבהל

 רבע ינותנ תבסה

 לא םינותנ לש הבסהה ךיראת וב הרקמל ונסחיתה הבסהה ךילהת חותנב

 -ושרה םיאצמנ הז דעומ ינפלש הפוקתב .הנקתהה דעומל ליבקמ ,בשחמה ימושר

 תפסונ ךרד סג תמייק .בשחמה ימושירב -- וירחאו סימדוקה סושירה יעצמאב םימ

 תנקתה דעומ ינפל ,רבעב אוהשלכ ךיואתמ םינותנה לכ לש הבסה איהו הבסהל

 בשחמב דובעה יכילהת רשאכ תישענ םקלח וא םסינותנה לכ יבגל ,וזכ הבסה .בשחמה

 .רבעה ינותנ לע םיססובמ

 ךיראתהמ .לעפמב יאלמה תסטרכ תבסה תא תחקל רשפא הזכ הרקמל המגודכ

 לכ יבגל ןסחמב הנורחאה יאלמה תרתי תא בשחמל םיניזמ הבסהה לש עבוקה

 ואלמתה אל ןיידעש תוחותפה תונמזהה תא ןיזנ רבעה ינותנ ךותמ .טירפו טירפ

 המדקש הפוקתב לעפמב תונושה תוקלחמל םיקופנה יטרפ תא ןיזנ אל םלוא

 ךורעל םיננוכתמ ונא םא .ועצוב רבכש תונמזהה טורפ תא וא ,הבסהה ךיואתל

 קלח סג בסהל ךרטצנ רבעב יאלמה תעונת לע סיסטובמה תויזחתו סינוש םיחותנ

 .הלהנהה תוינידמל סאתהב סינחובה ידיב איה הטלחהה הרקמ לכב .ולא םינותנמ

 תכרעמ תמקהל יזיפ ןונכת

 לעפמב דרפנ תווצ י''ע עצובמ ינוגראה ךרעמה תמקהו הטישה ןונכתל ליבקמב

 תא תקפסמה הרבחה יחמומ לש עויס ךות ,בשחמה תטילק תארקל יסיפה ןונכתה

 .דויצה

 .ריוא גוזמו למשח תקפסהל השורדה תכרעמה לכו הנבמה תא ללוכ ןונכתה

 וא םישורדה םיצופשה תא וב םיכרועש םייק הנבמל םיטינכמ בשחמה תא

 בשחמה תדיחי לכ תאצמנ םימייקה םירקמה בורב .הז ךרוצל דחוימ ןינב םימיקמש

 .םינושה היקלח ןיב שורדש רשקהו הדובעב תויחונה םושמ תאזו דחא הנבמב

 100 אוה ריוא גוזמו למשח ללוכ תינוניב תכרעמ לש דויצה תבצהל שורדה הטשה

 .רי'מ 150 דע

 הנבמה תקולח

 : ןוגכ םינוש םיינכט םירודס םימייק ובש בשחמה רדח אוה ןקתמה ייבלי'
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 הפצר ,הרואת ירודס ,תוחלו הרוטרפמט תרימשל ריוא גוזמ ,קבא ינפמ תומיטא

 שא ילגמ ,תונוכמה ןיב למשחה יוק תרבעהב רתוי הבר תויחונ חיטבהל ידכ הפצ

 .דועו

 -סידו םיטרס תירפס סה ולא .םינוש תורש ירדח םיאצמנ בשחמה רדח ביבס

 סדנהמ לש ורדח אוה םירדחהמ דחא .ףטוש שומשל םיסיטרכו ריינ ןסחמו ,םיק

 -ובע ילכל תונורא ללוכ רדחה .תכרעמה לש הניקתה התלועפל יארחאה הקזחאה

 שמשמה ףסונ רדחב .םימיאתמ למשח ינקתה ילעב הדובע תונחלושו ףולח יקלחו הד

 תרשקמה אשמ תילעמ תנקתומ ונממ חקלנהו בשחמל אבומה רמוחל רבעמ תנחתכ

 .שורדו הדמב ןינבב תורחא תומוק םע בשחמה רדח תא

 כ

 ריגו וגידקיוכרכ ןוכזרזב

 2ריכוכז ריח

 תודיחי

 קג

[<> 
 סייטנגמ םיטרס תודיחי

 "רזגנ כרוגו כזכ

 םייוכנבלג ביזכטרמ

 ןוכימ תדיחיל תיטמכס ךרעמ תינכת

 ףידע אוה םלוא ,הרואכל בושח רדח וניא בשחמה דיל רשא םירקבמה רדח

 םיוקבמ לש םתוחכונ .בשחמה רדח ךותב םירקבמ לש סתוחכונ לע רועש ןיאל

 ידמל הרומח איהש הדובעב תירשפאה הערפהה םושמ היוצר הניא בשחמה רדחב

 לש הרקבה חולב םייונש וא העיגפ ןוגכ ,הנממ עובנל תולולעה תולקתה לכ לע

 רחא רמוח לכ וא םיטרס ,םיסיטרכב העיגפ ;רזעה תונוכממ תחא לש וא בשחמה
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 ןויקנה ירדס לע תינדפקה הרימשה איה תפסונ הבס .דובעה ךילהתב אצמנמ

 םירקבמה רדח .םייטנגמ םיקסידו םיטרס סע סינקתמב תמייקח קבא ינפמ הנגההו

 בשחמה תא תוארל םילוכי םה תיכוכז ריקל דעבמו ,בשחמה ינפ לא ףיקשמ

 .םישורדה םיובסהה לכ תא לבקלו ותלועפב

 הנבמה לש תדרפנ המוקב וא ףגאב םיאצמנ םיתנכתמהו סינחובה לש םהירדח

 : תוטישה יתשמ תחאב םייונבו

 .םישנא השולש וא םינשל םינטק םירדח .א

 רדחב יארחא םדא אצמנ הז הרקמב .רתויו סישנא הרשעל םילודג םירדח .ב

 .תעמשמהו רדסה לע חיגשמו

 ידכ תותווצל הדרפהו טינטקה םירדחה לש הטישה תא םיפידעמ ללכ ךרדב

 .הדובעב תירשפא הערפה עונמל

 דויצ תא רקעב תוללוכה רזע תונוכמ לש הקלחמ תמקוממ בשחמ ןקתמ לכב

 קחורמ ףגאב תמקוממ וז הקלחמ .ריינ יטרסו. םיסיטרכ בוקנל תונוכמ : בוקנה

 .הדובעב עירפהל לולעו תונוכמה יי''ע סרגנה שערה ללגב דדובמו

 -חמו ןויקנה ידבוע רדח ,םיתורשה ,תוריכזמה תא תללוכ הבושח םירדח תרדס

 תמושת םישידקמ אל םיוקמה בורב .הדובעו יוקנ ילכ רדח ,םיסיטרכו ריינל םינט

 -כל הלודג הניא םתובישח .הדובעו השיגל חונהו םיאתמה סמוקמו סנונכתל בל

 .וב סידבועה לש סתויחונל ןקתמה לש הנבמה תא םימילשמ סה סלוא הרוא

 סינותנ דובעל תכרעמ תלעפה

 בשחמה די לע תושענה תולועפה לכ תא תונכל לבוקמ ''הלעפה' חנומב

 םינותנו תוינכת לש הנזה ןה ולא תולועפ .םינותנה דובע לש המישמה עוצב םשל

 ותריסמו טלפה תלבק ,תונושה ויתודיחיו בשחמה תלעפה ,ךלהמ לכ עוצבל

 תולועפה לכ תא םג ללוכו רתוי הברה בחר אוה ''הלעפה'' חנומה םלוא .םינכרצל

 ולא תולועפ .תוילמיסקמ תונמיהמבו תוליעיב לעפות תכרעמהש חיטבהל תואבה

 ,תכרעמהמ הקפהכו הנזהכ סינותנ תעונת לע חוקפ ,םינמזה חול תכירע תוללוכ

 .תוינכתה תקזחאו הלוהנו םיטרסה תירפס תקזחא

 ,סושרה יכרדב םייטרדנטס םילהונ גיהנהל לבוקמ תולודגו תוינוניב תוכרעמב

 .ל''נה תורטמה תא גישהל היהי רשפאש ידכ תכרעמב חוודהו תרוקבה

 סינמז חול תכירע

 שורדה טלפה תלבקו תכרעמה. לשי הניקת הלועפ תחטבהל ןושארה בלשה.

 -ושקה םימרוגה .םינמז חול תכירע:אוה ,תונוכמו םדא-חכ לש ליעי לוצנ ךות ,ןמזב

 :.סה וז הכירעל סיר
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 ,םיירוקמה םינותנה תלבק ןמז .1

 ;(בוקנה תדובע) בשחמ טלקל רוקמה יכמסמ תבסהל תונוכמו סדא-חכ .2

 .בשחמב הקפה ינמז 3

 .םידבוע תויורדעהו תכרעמל רמוחה תלבקב םירוחא ןה תוחיכשה תולקתה

 .בשחמה ןמז לש ילמיסקמ לוצנל ףואשל הכירצ םינמזה חול תכירע

 בשחמה תלעפה

 תועצמאב סתדובעב סיחנומה ,םיליעפמה םינוממ בשחמה לש הלעפהה לע

 המיאתמה תינכתה תא בשחמל ןיזהל איה ליעפמה תוירחא .''הלעפהה תוארוהי'

 יבגל תויחנה לבקמ ליעפמה .םישורדה סינותנה תא ןיזהל כ''חאו ךלהמ לכ עוצבל

 תשירד ןוגכ) דובעה ךות לבקיש תועדוה לע בישהל וילעש תובושתו ,תינכתה תלעפה

 .(ינש טרסב טלקה טרס תא ףילחהל יתמ העדוה ,תרוקב םשל טלקה יטרס ךיראת

 .יוהז םשל ,ןומיסה תרוצו םיטרסו םיחווד לש הקפהה יבגל תויחנה לבקמ אוה

 תוקלחמה בויחו בשחמה לוצנ לע חוקפ סשל ,תוליעפ ןמוי להנל בייח ליעפמה

 .ןהיתודובעב עקשוהש בשחמה ןמז רובע

 הרקבה ןחלש דיל דחא : םיליעפמ ינש םידבוע תוריהמו תולודג תוכרעמב

 -עמב .הרקבה ןחלוש דילש דבועב ךרוצה תעב רזענו תודיחיה ראשב לפטמ דחאו

 .ךרוצל שסאתהב םינש וא דחא ליעפמ סיאצמנ תונטק תוכר

 תכרעמב סינותנ תעונת לע חוקפ

 ידיקפת .בשחמב לעפומה אשונ לכל תרוקב תקלחמ תמייק בשחמל ךומסב

 :םה הקלחמה

 נז בשחמב ןתלעפהל גואדלו תודובעה םושר להנל .1

 ; בוקנל הריסמו הנושאר תרוקב תכירע ,ירווקמה רמוחה תטילק לע חקפל .2

 ; בשחמל הנזהה רמוח תרבעה 3

 רמוח יוהז ,(תינכתה) ךלהמ םש ןויצ תללוכה ,בשחמל הדובעה תנמזה תנכה 4

 ,(םארק ,םיקסיד ,םיטרס) םייטנגמ םימשרמ לש טלפו טלק ,בקונמ הנזה

 .םיספדומ םיחוודו םיסיטרכ טלפ

 . ן בשחמהמ טלפה תלבק רחאל עוצבה תומלש תקידב 5

 .םיחוודה תצפהו ךותח ,םיטפדומה םיחודה לש תיללכ הקידב .6

 האיצי לעו בשחמה תכרעמל ם*נותנה תסינכ לע תיארחא תרוקבה תקלחמ

 עובנל תולולעה תולקת תענומ תלכשומו תינדפק הרימש .םינכרצה לא סיחוודה לש

 יקית תנכה תעב ןובשחב וחקלנ אל רשא תינכתב וא סינותנב תונוש תויועטמ

 אל איהש הרוקמבו ,םיגירח םיוקמ לע םג תונעל הכיוצ בשחמה תינכת .הניחבה

 .שרדנש יפכ ךילהתה ןוקית סינחובהמ שורדל תרוקבה תקלחמ דיקפת ,ךכל הנכומ
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 תוינכת תקזחא

 -כתה .תוינכתה לש הקזחאה תיעבב ןודל ילבמ הלעפהה אשונ תא םסכסל ןיא

 .עוצב יבלשל ועיגה ןכמ רחאלו סיבר יופנ יבלש ורבע ,הניחבה יקית יפל ונכוה תוינ

 םילהונב םירושקה םינוש סימרוגמ תועפשומ ןה ,תויטטס ןניא תוינכתה סלוא

 תוקינכט ,בשחמב הלעפהה תטישב יונשו אשונה תבחרה ,תונקתב םייונש ,לעפמב

 .דועו תונכתב תושדח

 חיטבהל ידכב תינדפק הקידב םיבייחמ תמייק תינכתב םיעצובמה סייונשה

 בייח עצובמה יונשה .הלש ןגרואמהו םסלשה חנבמה רוערע ידי-לע תולקת ויהי אלש

 .תינכתב םירושקה םיכמסמה לכבו ךלהמה קיתב ,ךילהתה קיתב סשרהל

 .אשונל יארחאה תווצה י'ע תונכתה תקלחמב תעצבתמ תויננתה תקזחא

 .הבתכנ התע הז וליאכ יופנה יבלש לכ תא רובעל תבייח ןוקת תרבועש תינכת לכ

 םינתינכת לש הקוסעתו הדובע סמוע ןונכת תעשב ןובשחב תחקל שי וז הדבוע

 .תוינכת תקזחאב

 םייטנגמ ןוסחא יעצמא לע חוקפ

 ןוסחאל רזע ןורכזכ םישמשמ סירחא סייטנגמ םינקתמו םייטנגמה םיטרסה

 ךלהמל טלקכו דחא ךלהממ טלפכ םישמשמ סה .היצמרופניא לש תולודג תויומכ

 .תובוטה סהיתונוכתמ תחא םג יהוזו תעה לכ בשחמל םירושק סניא רמולכ ,רחא

 ליעפהל שי רשאכ .יטרואת ןפואב לבגומ יתלב חפנ לעב רזע ןורכז םירצוי סה

 הנזהב ושמשי רשא ,םיטרסה סתוא םיטרסה יננוכ לע ביכרהל ךירצ ,םייוסמ ךלהמ

 המישי רשא םיטרס יבגל חוקפה תטיש תא הרצקב ראתנ .ךלהמ ותוא לש הקפהבו

 : םירחא םיעצמאו םארקו םיקסידל םג הרקיעב

 ןהמ תחאה .לילגה ףוג לע תוקבדומה תוינוצח תויות יתש טרס לכל : הרקבו יוהז

 רמולכ ,ונכת תא תראתמו הנתשמ -- הינשו ולש יוהזה רפסמ תא תנייצמו העובק

 םינותנכ הבותכ -- תימינפ תיות םג טרסל .ךלהמ הזיאבו וילע ובתכנש םינותנה --

 וא התקידב ,וז תיותב לופטה .תוינוציחה תויותה יתשל הליבקמו ןושארה ועטקב

 .תינכתה יי''ע עצובמ ,התביתכ

 -ילגה .ןנוכל צךוחמ אצמנ אוה רשאכ תדחוימ הספוקב אצמנ לילג : הירפס תקזחא

 לכל רשאכ ,םירפס תירפס לש תנוכתמב הכורעה םיטרסה תירפסב םיאצמנ םיל

 ותעונת יבגל קייודמ םושר להנתמ הירפסב .ולש יוהזה רפסמ יפל םוקמ רומש טרס

 אל סהב םימושרה םינותנהש םיטרסב הביתכ עונמל הרטמב טרסו טרס לכ לש

 .ךרוצה תעשב וב םימושרה םינותנה יוהזו טרסה לוצנ לע תרוקב ךורעלו ,ונשיתה

 הלוע יוהז רפסמ יפל -- תחאה : הירפסב םיטרסה רודסל תוטיש יתש תומיק

 םיטרסה םירדוסמ אשונ לכב רשאכ ,םיאשונ יפל -- הינש הטישו ,םיטרסה לש

 .יוהזה ירפסמ יפל

 .הנושארה הטישב םישמתשמ םסירקמה בורב



 ,הייה- הו
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 .והנו םיטרסה תרימשל יארחאה ןרפס קסעומ תולודג םיטרס תוירפסב

 רדחל סריבעהל ידכב עבקנש הדובעה רדס יפל םיטרסה תא ןיכהל ודיקפת .םושרה

 עוצב רחאל בשחמה רדחמ םירזוח םה רשאכ ,ןוסחאבו סושרב לפטלו בשחמה

 .הדובעה

 .א

 .ב

 .ג

 תוינכתה תירפס לוהנ

 : תללוכ בשחמ תכרעמב תוינכתה תירפס

 תולולכ ןטק בשחמב .בשחמה לש הלעפהה תכרעמ תא תווהמה תוינכת תרדס

 ןוימ) דבלב תורש תוינכת רפסמו (4558%8188) םוגרת-תוינכת וז תכרעמב

 .(לשמל

 -זחומ םיינוגיבב םגו םינטק םיבשחמב .בשחמב דובעה יכילהת עוצבל תוינכת

 םילודג םיבשחמב .בשחמל תונזומ ןה וז הרוצבו םיסיטרכב תוינכתה לכ תוק

 יטנגמ ןוסחא ןקתמב תוינכתה תוקזחומ םיינוניבה םיבשחמהמ קלחב םגו

 דחי וא דרפנ ןוסחא ןקתמב תוינכתה תא רומשל רשפא .(םארק ,קסיד ,טרס)

 ,החונו החוטב הניה וז הרוצב תוינכתה תרימש .הלעפהה תכרעמ תוינכת סע

 ידי-לע תישענ וז הרוצב תוינכתה תרימש .הליעיו הריהמ עוצבל בשחמל ןתנזהו

 .הלעפה תכרעמ

 .בשחמה תכרעמ לועפת יכרצל חוקלה יי''ע דחוימב ונכוהש תונוש תורש תוינכת

 קוקז םינתינכת רפסמש רחאמ ולא תוינכתל ןתינ 'תורש תוינכת" יונכה

 .םינוש םיאשונב ןהיתורשל

 התנקתה רחאל תכועמה לש שדחמ הכרעה

 ,רשפא תמיוסמ הפוקת ךשמב תופיצרב םינותנ דובעל תכרעמה תלעפומ רשאכ

 יפל תכרעמה לש התלועפ ךרד תא ןוחבל שי .י'שפנ-ןובשח'' ןיעמ ךורעל ,ךירצ םגו

 רשפא הז בלש רחאל .ךרדה תליחתב ועבקנש םינוירטירקה יפלו הבצוהש הרטמה

 .תכרעמה לועפתב לולכשו רופשל םיכרד שפחלו דיתעל תומישמ תיזחת ךורעל

 : ולא תולאשל תובושת י''ע תישענ הניחבה

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 ז וילע ולטוהש תודובעה לכ תא בשחמה עצבמ סאה

 1 תושירדל םיאתמ לבקתמה טלפה םאה

 -ורדה םיחודה תאצוהו רוקמה יכמסמ תלבק לש םינמזה חולב סידמוע םאה
 1 ןמזב םיש

 1 תוליעיו ןוכסחל בשחמה איבה םאוו

 ז (לועפתה תוליעי) בשחמה לש עוצבה רשוכ לכ לצונמ םאה
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 1 ןוכימב תמייקה הטישב סירופיש י''ע ףסונ לועיל איבהל רשפא םאה רו

 1 ןונכתהו ביצקתה לע ולע אל ןוכימב הטישה תלעפהל תואצוהה סאה .ז

 לועפתה תואצוה תמועל השדחה תכרעמה תלעפהל תופטושה תואצוהה ןהמ .ח

 1 תמדוקה הטישה לש

 -:שונה לע ךמתסמ דיתעל ןונכתה .םייקה לע תונעל ןווכמ ולאה תולאשה לולכמ

 ירה בשחמב יונפ ןמז שי סא .סמועב יופצה לודיגה לעו ףסותהל םידיתעה םיא

 תלדגה לש תויורשפא לוקשל שי ואל םאו ולאה חותפה תוינכת י''ע עלבי אוהש

 שי םייתנש דע הנשמ ענ הקפסהה ןמזש ןויכמ .תכרעמה תבחרה י''ע הקופתה

 .חותפה תומגמו תונושה תויורשפאה תא שארמ ןוחבל

 1ןוותפ -- היעב לכל



2 

 :ישילש קרפ

 הלעפה תוכרעמו תונכת תופש

 קתססתואאזאש -- תונכת

 1 תונכת הז המ

 דניא רסח ,שפט חומ והז סלוא .ייינורטקלא חומ'' בשחמל ארקל םסיתעל גוהנ

 עצבל הלוכי בשחמה תכרעמ .הריצי רשכ רסחו ,ןוימדו הבשחמ רשכ ,היצנגלט

 התלועפב תואיגש ןייצלו תורוקב עצבל הלוכי איה ,המוצע תוריהמב תוארוה

 לש הז בלשב רשא ,םדאה חומ לע תולעל לוכי ונניא בשחמה םלוא .הניקתה

 -קומה הבישחה תא ורובע עצבמו ,ותלועפב ותוא ןווכמ ןיידע םיבשחמה תוחתפתה

 טולקל לגוסמה ןקתה' :האבה הרוצב ''בשחמ' חנומה תא רידגהל לכונ .תמד

 שמתשנ אל סלוא ;''דובעה תואצות תא קפסלו תבתכומ תינכת יפל סדבעל ,םינותנ

 .י'הבישח'' וא ''חומי' גשומב

 בשחמה .ולוצנ תא ןיידע רשפאמ וניא בשחמה לש תויסיפה תונוכתה חותפ

 רדס יפל תיטמוטוא תונזומו ימינפה ןורכזב תואצמנה תוארוה י''ע הלעפהל ןתינ

 תרדס עוצבל תוארוהה תכרעמ .ןהיפל תלעופו ןתוא תחנעמה הרקבה תדיחי לא

 . .''תונכת'' -- ןתנכהו ,י''תינכת'' תארקנ בשחמב תולועפ

 לש יגול םישרת תנכה :םיבלש השלש ללוכ בשחמל תינכת תנכה ךילהת

 -יגשמ תוינכתה יופנו ,(000ַפ) תינכתה תוארוה תביתכ ,( 106% עכו6קזשוא) ךלהמה

 / .(עפטופשזפ) בשחמב יוסנ יייע תוא

 הארווהה

 דוקה איה הדוקפה .םוקמ הארמו הדוקפ : איה הארוהה לש תיללכה הרוצה

 םהילע רגוא וא ןורכזה את תבותכ אוה םוקמה הארמ .תשרדנה הלועפה לש

 .''ז ןכיהו המי'' הלאשה י''ע הארוהה תא רידגהל ןתינ ללכ ךרדב .הדוקפה תעצבתמ

 לש הוקמב ומכ ,תמיוסמ היחנה אלא ,תבותכ העיפומ אל תוארוה תוצובק המכב

 .אוהשלכ ןותנל תוצקהל שיש ןורכז תולמ רפסמ עיפומ הבש ןורכז תאצקהל הארוה

 : תוצובק המכל קלחל רשפא הארוהה תא

 .םירגואהו ןורכזה ןיב וא ןורכזב םינותנ תרבעהל תוארוה --

 .תויטמתירא תולועפ עוצבל תוארוה --

 .םייגול םיאנת תקידבו םינזתנ תאושהל תוארוה --

 .תונתומו תוליגר ףועיס תוארוה --

 .הספדה סשל םינותנ תכירעל תוארוה --
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 הרקבו טלפ תודיחיב ''הביתכ'ו טלק תודיחימ ''האירק'" עוצבל תוארוה --

 .ןהילע

 .ןורכז תאצקהל תוארוה --

 .תונוש תוילהונ תוארוה --

 -רמו םיפסונ םידיקפת תואלממה תופסונ תוארוה שי וז תיסיסב הקולחל ףסונב

 המ ,בשחמל בשחממ תונוש ולא תופסונ תוארוה .תינכתב תויורשפאה תא תוביח

 .ורכזוהש תויסיסבה תוארוהה תרדס סע ךכ אלש

 ס08נַמסַד עת06ת4% -- בשחמה תפשב תינכת

 בותכל רשפא .בשחמה ןורכזב תוארוהה תואצמנ הב הרוצה איה בשחמה תפש

 תובותכב שומשו תודוקפה רובע ולש םידוקב שומש י''ע בשחמה תפשב תינכת לכ

 םישמתשמו תולודג תוינכת תביתכל הליעיו הבוט הניא וז הטיש .תוטלחומ ןורכז

 םיבשחמבש שיגדהל שי .דבלב תוארוה לש ןטק רפסמ תולעב תוינכתל םיתעל הב

 .ןורכזל ןתנזהו תוינכת תנכהל הדיחיה ךרדה וז התיה .ונבנש םינושארה

 תויורשפא תנפוצה ,תכשוממו השק הלועפ איה הנוכמ תפשב תוינכת תביתכ

 לככו רתוי ללכושמ בשחמהש לככ .רתויב הרקי הלועפ יהוז ןכלו ,תואיגשל תובר

 הרקיו תכשוממ תינכתה תביתכ תישענ ,רתוי תוכבוסמו תובכרומ עוצבה תושירדש

 .בשחמה תקזחהל תיללכה האצוהה ךותמ רכינ קלח הווהמ איהש ךכ ידכ דע ,רתוי

 (5סוגזס6 עזסָפזח1) תוינכת תביתכ סשל תופש חתפל ולחה וז היעב לע רבגתהל ידכ

 (60]05( הנוכמ-תפשל ןכפהל היהי רשפא תאז סעו שומשל תוחונ הנייהת רשא

 הנוכמ תפשב תינכתל רוקמ תפשב תינכת תכיפה .בשחמה תא הליעפמה תזסמזםשח)

 .ווקמה תינכת הבתכנ הבש תונכתה תפשל המיאתמה סוגרת תינכת תרזעב תישענ

 לע םילעמ ןיא וב בצמ הרצי ולא תופש תועצמאב תוינכת תביתכ לש תיסחיה תולקה

 תונוכתה .הנוכמל תיחרכה המלשהכ ולא תופש םיאורו הנוכמה תפשב הביתכ תעדה

 (110ז0וע0ז6) הנוכמה לש תויסיפה תונוכתה יפל קר אופיא תונחבנ ןניא בשחמה לש

 .(50/וועפז6 -- ''ךרה דויצה'') תופשה לש תונוכתה יפל הבר הדמב אלא

 :ןה תולבוקמה .(''תינכת'  ןושלמ) תונכת-תופש לש תונוש תומר תומייק

 אמ47, 746, 455 80מת, 0 ₪

 םיכרע וא םייונכ (תבותכו הדוקפ) תוארוהל ןתינכתה הנקמ ולא תונכת תופשב

 תכפוהו ,םינותנכ ןתינכתה בתכש תינכתה תא תארוק תמגרתמה תינכתה .םיילמס

 , .שרדנכ ,בשחמ תפשב תינכתל התוא

 ןהבש 40601, ק0א7א4א ןה תויעדמ תודובעל דחוימב וחתופש תונכת תופש

 םיחוד תנכה ןוקעש תוינכתל .תויטמתמ תואחסונ תביתכל הביתכה ךרד המוד

 60801, תיליע תונכת תפשב שומשה ץופנ תונורחאה םינשב .תק6 תפש החתופ םינוש

 .תילגנאה הפשה לש דחוימ ריבחתב שומש ייי'ע תוינכתה תביתכ לע לקהל האב רשא

 תטישב תולעופה תודחוימ .תויללכ תוינכת וחתופ ל"נה תנווגמה תשקל ףסונב
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 .הרקב יסיטרכ י''ע תינכתה תא ליעפמ ןתינכתה :(5042 4אפ 60) ייעצבו ןעטיי

 יטיטרכ י''ע תכרדומש תיטרדנטסה ןוימה תינכת איה ולא תוינכת ןיבמ הבושחה

 תרוצמ סינותנ תרבעהב תותרשמ הז גוסמ תורחא תוינכת .הלעפהה ןמזב הרקב

 .(דועו תספדמל טרס ,קסידל יטנגמ טרסט) הינשל תחא ןוסחא

 תא ליזוהלו שיחהל ,טשפל איה תונכתה תופשב םילולכשהו םירופשה תרטמ

 .בשחמל תוינכתה תנכה לש רקיה ךילהתה

 תוילובמס תונכת תופש

 וא 455מ)89ז/ע 14א60465 תוארקנה ולא ןה רתויב תולבוקמה תופשה

 ,(מ6ווסמוס) ''ינומנמ דוקב הביתכ'' תארקנ וזכ הפשב הביתכה תטיש 5

 -וקפה גוציל תועמשמ ילעב םירוצקו םילמסב םישמתשמ ולא תופשב .ןורכזל חונ דוק

 -כתה עבוק תינכתה תביתכ ןמזב .תובותכה ןויצל םישמתשמ םיילמס תומשבו תוד

 םינומ ,םינותנלו תודשל ,תוינכת יעטקל (10065 -- תויות) םיילמס תומש ןתינ

 תיותה יפל תישענ תינכתה עטקל וא ןותנל הינפה .בשחמה ןורכזב רשא תואלבטו

 דרוהה תבותכל םאתהב ,ירפסמ ךרע תיותל הנקמ תמגרתמה תינכתה .ול העבקנש

 ןוגכ םדיקפתב רושקה ןבומ תתל רשפא תויותל .בשחמה ןורכזב סינותנהו תוא

 .(תילגנאה הפשב תנתינ תיותה) ''תבותכ'' ,י'תרקב ןמיס'' ,י'העונתי' ,י'הרתיי'

 : תונוש תוילובמיס תופשב תוארוה תביתכל תואמגוד רפסמ ןהל

 תיותה הדוקפה תבותכה

 נאש 5181 | 674ת7 תארקנה ןורכזה תבותכל (/שאפ) ףועיס עצב .1

 תמייק 5121 תארקנה ןורכזה לש תילובמס תבותכב .2

 51ג0תצ דא  ס0אדת1] | תא (77085/6ז ומפווסזע זס 4) 4רגואל ריבעהל הדוקפה

 .סא781 (6סווא(6ז1) ארקנה ןורכז את לש ונכת

 :- ארקנה אתל 00513 ןורכז את לש ונכת (4כ2) רבח 3
 4 00813, אוסאמ .אסאמ

 רוזאל (1אקא1) 1אקיכ רדגומה רוזאמ סיות 25 רבעה .4

 הינפ םשל הארוהה תבותכ 001 (סוו!קווו)"כ רדגומה

 5זאסטמ אוע6 סט25(1), זאפ .67אסשמ (6714ת7 אסשמ) איה הילא

 תמגרתמה תינכתה

 .םיבלש המכב תלעופ בשחמ-תפשל רוקמה תינכת תא תמגותמה תינכתה

 . ': םיירקעה םיבלשה ינשב ןיחבנ המגדה ךרוצל

 רדסה יפל ןורכזה יתטש תא הצקמו תוארוהה תא תינכתה תמגרתמ ןושארה בלשב

 הניכמ איה ןמז ותואב .תנכתמה י''ע העבקנש ןורכזה תבותכמ לחה ,ורדגוהש

 .ןורכזה תובותכל תויותה לש תוסחיתה תלבט
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 תובותכב ,תבותכ תולמסמה תויותה תא הארוה לכ ףוגב הפילחמ איה ינש בלשב

 .ןושארה בלשב הנכוה רשא הלבטהמ וחקלנ רשא ןורכזה

 4080, 5ש08ת00ש11אמ -- ורקמו תורגש

 הביתכב ןוכסחלו תויחונל תונוש תויורשפא ןתינכותל תנתונ תמגרתמה תינכתה

 ןבלשלו תופסונ תוינכת ''ףוסאל'' : הל הדומצה העוצק תוינכת תירפסב שומש יי'ע

 : ןוגכ תורדגומ תולועפ תועצבמה תויטרדנטס תוינכת תוקזחומ וז הירפסב .תינכתב

 האיוק תואיגש לש הקידבו יטנגמ טרס לש האירק ,םינותנ לש תוירמונ תקידב

 .ב''ויכו הקזחב רפסמ תאלעה ,תוירשפא

 הל רסמנש ןותנ לכ יבגל תעצבמ איהש ןויכמ ''הרגש' תארקנ הז גוסמ תינכת

 .עובק רגוא וא העובק ןורכז תבותכב בושחה תאצות הריאשמו ,תולועפה ןתוא תא

 ףועיס םיעצבמ היתורשב םישמתשמ רשאכ .תינכתב דבלב תחא םעפ העיפומ הרגשה

 .תינכתה לא הרזח ףועיס םיעצבמ המויסבו ,הילא תינכתה ןמ

 רוקמ תפשמ תינכת תבסה

 הנוכמ תפשל

 תמגרתמ תינכת -- הלעפה תכועמ

 תוינכת תיופש
 בלשל לבוקמ)
 תכרעמב התוא
 (הלעפהה

 וא

1 

 תינכת יסיטרכ
 רוקמ

 :בטשחמ
 תינכתה סוגרת
 חנוכמ תפשל

 תינכת יסיטרכ

 הנוכמ
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 תדחוימ הרוצב תינבנ וז תינכת .''ורקמ'  תארקנ רחא גוסמ הירפס-תינכת

 םירטמרפל םסאתהב תרמגומ תינכתכ התוא ךורעל תמגרתמה תינכתל תרשפאמה

 לופכת ורקמה תינכת .םירפסמ ינש לפכל ורקמ חקנ המגודל .הל םיוסמנה םינוש

 .ישילש רטמרפכ רדגומ אוה סא רחא הנומל לפכה תאצות תא ריבעתו םירפסמ ינש

 רטמרפכ רדגומה הנומה חטשב לפכה תאצות היהת ,םירטמרפ ינש קר ורדגוי םא

 .ינש
 אוז יפזצ סשטת5פ, תגדמ

 אוועתצ 30085, גד, 1

 .הילא םינופש םעפ לכב תינכתה לש תודוקפה ןיב תבלושמ ורקמה תינכת

 ויקמה תוינכת תביתכל תושידח תוטיש וחתופ םישדחה םיבשחמה רובע

 תינכתה תינבל יגולה חותנה תגצהו היעבה לש רואת תרוצל ןתוא איבהל הרטמב

 .םילבקתמה םירטמרפה יפ לע

 סינותנ דובעל תינכת תלעפה

 תינכת יסיטרכ

 תנוכמ תפשטב

 םיסיטרכ

 טלק ינותנ

 השיג ינקתמ

 הרישוי

 טלפ ינותנ

 םיסיטרכ

 םיחוד

 סיספדומ
 השיג ינקתמ

 הרישי
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 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 2

 תילמס הפשב תינכת תביתכל תואמגוד

 א תינכת

 הרבחה ינכוס לש ישדחה תוריכמה ךרע תא בשחל תדעוימה תינכת ונינפל

 .יללכה םוכסה תאו ןכוס לכל ישדחה תוריכמה ךס תא סיפדהלו (חוטב תרבח לשמל) /

 חריכמ ןייצמ סיטרכ לכ .ןכוס רפסמ יפל םינייוממה םיסיטרכב אוה טלקה

 .הריכמ יסיטרכ המכ תויהל םילוכי דחא ןכוסלש ךכ ,תדדוב ק

 :ךלהמה עוצבל המירזה םישרת

 הלחתה

 הנומל םכס
 הרבחה

 רומש
 ןכוס רפסמ

 סכס .
 ןכוסה הנומל 6 )

 אל <

 םאה ןכ
 ןכוסה רפטמ

 הוש

 םכט
 אל ןכוטה הנומל

 הנומ ספדה

 6 רש

 הנומ ספדה
 ןכוס

 הנומ טפדה

 הרבח

 הנומל םכס

 תרבח
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 : טלק סיטרכ הנבמ

 ןכוס רפסמ 1-- 8 סירוט

 הריכמה םוכס 9--14 םירוט

 םירחא םסינותנ 15--80 םסירוט

 .ולש תוריכמה כ''הס תאו ןכוסה רפסמ תא לולכת ןכוטל הספדה תרוש

 .ישדחה תוריכמה כ''הס תא ןתת יללכ םוכסל הספדהה תרוש

 תינכתה

 1ח51ורגסזנסת 1ח5(זט6(וסמ
 [ ב 0673(סתמת 6 5 08 ןצטתוטסע

 ו: תמגפס 050, תתגפגתתגא תמגס תזא5צד 645ע. 1

 אוסטעמ 51.25, אוסאד וז אעוסטפ 541.55 ע1סשאמ 10 5 2

 החמג עסא אסאדעזצ 0781.

 102 עוסטמ 5הז.מ5אס, 541ם5אטאפמת | 551 541.ם5א/גא'5 אטאופפמ

 אסטעא 541.55, א גאדסד גז. אוסטשמ 54755 גאסטאד 0
 51 5אגא 10.

 1 םתאגאטא קפזאד2 15 157 6ג5תפ 35 תממא תפגפס 5
 1571 כ תאגא6סע 10 עתזא2;

 תפגע 6גאפ, תטגסהתמא סדוזתפשזפמ, תםגס אמאד 6
556482. 

 ססאוקהתמ 534125א0, אט( םםא ססאוקגהאמ 53ז.ם5אוגא אטאמתפ סא 7

 6גחפ שזדמ 5[.ם5אגא אטאוממא
 עאסאו 157 3560892.

 תםתגאסד | תתזאצנ זא אסד דטמ 54או5, םתהאסוצז 0 8
 טאפסטגע תטזאד

 גפס 54105, אא סדצמתשנ5א, גספ 51.55 דס 9
 541. 5אא 1011.

 גפפס 51.55, אוסא דץ גפפ 54155 דיס אוסאדנצזצ דס. 9

 תחגאסצד | תססַ 60 20% דס תמגס אפאצ 652. 1

 תתזאדו שתזזמ 5. ם5אטאופמא, אוגא1ס0141- שתזדמ 541 25אגא אטאומתת גאפ 12
 1115 דגי 5.

 גפפס 51.55, אסא זס גפפ 5415 10 אוסאדוצתצ 01. 3

 םתגאסצ 2 00 6%\5א 10 551 אמש 51. ם5אוגא 4
 אטאמתפ.

 ץתזאד2 וותזזמ 5 ם5אטאותמה, א/גא1012  שתזדמ תמקספד ע08 57 5

 אגא.

 וותזזמ אוסאדיזןעצדס0ד1 \שלאו[דמ 6סאוגאצ דסד1 6

 ספ םאפ סע תתס6ת4או 4

 תמאסגממה 15 00 תטאגס גתמה 15 8 4607285 1060 8

 אס 56 8 51 5אגא אטאוממת סא 6גפפ 99

 2.03 55 06 54155 115155 סא סגפכ 2

11 6 55 

 5ם6אטאוממה 5 8 541. ם5אוגא אטאופתת 1א ₪ 2

 ואב ד 53 0 541 5אא 10. 65 3

 אסא צדסדז. 5 4 אוסאדננז,צ 0; 6 24

 תאפ ד 5
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 תינכתה הנבמ

 סלוא ,אוהש בשחמ הזיאב תמייק הניאש ,ידמל תילמס הפשב הבותכ תינכתה

 .455001ע 10666 גשומה תועמשמ תא הכלהכ תגציימ איה

 ןכומ ,המירזה םישרת יי''ע גצוימה ,יגולה דלשהש רחאל םיבתוכ תינכתה תא

 .תודומע שמחב הבותכ ,תינכתה .תיגול הניחבמ ןוכנ אוהש אדול תרזוח הקידב רבעו

 : הדומע לכב תגצומה היצמרופניאה תועמשמ לע דומענ

 םיבקוע תומוקמ תושפות הנוכמ תפשל תומגרותמה תוארוהה -- (תיות) 1

 תרבעה וא ףועיס לש הרקמב ומכ ,הינשל תחא הארוהמ תונפל שי רשאכ .ןורכזב

 לש םמוקמ וא ,הארוה התוא תאצמנ הבש ןורכזה תבותכ תא ןייצל שי ,םינותנ

 ןותנו הארוה לכל ןורכזב וצקויש תובותכה תא םיעדוי ונא ןיאו ליאוה .םינותנה

 תינכת .תיותה תועצמאב םינותנהו תוארוהה לא םינופ ונא תמגרתמה תינכתה יי'ע

 -והב עיפותש סוקמ לכב ,תיותה תא רימתו ,תבותכ לש ךרע תיותל הנקת סוגרתה

 תובותכה לוהנל םוגרתה תינכתל תדעוימ תיותה ,רמולכ .תישממ תבותכב ,תואר

 .תינכתב תוארוהה לש

 ,(סק6זזסא הדוקפה : םיקלח ינשל תקלוחמ הארוהה -- (הארוה) [מ5!ץוו0וזסמ

 .(0ק6ז0805) םידנרפואהו 0046)

 ,(17 דע 1 תורוש) עוצב תוארוה -- תחאה : תוארוה לש תוצובק יתש תינכתב

 דועו םינומ ,םינותנ תנסחאל ןורכז יחטש תאצקהל ''תוילהנמ'' תוארוה -- הינשהו

 .תינכתה ףוס תא תנייצמ 25 הרושב הארוהה .(24 דע 18 תורוש)

 איהשכ ,עוצבל תוארוהה תועצמאב בשחמה תא הליעפמ הרקבה תדיחי

 תא הקיספמ איה ףועיס שי רשאכ .ןתביתכ רדס יפל הארוהל הארוהמ תרבוע

 לשמל האר .ףועיסה תדוקפב הרדגוה התביתכש הארוהל הנופו בקועה עוצבה

 .3 הרושב הארוהל ףועיס תדוקפ 14 הרושב

 גוסל םאתהב ,תחא תבותכ וא תובותכ יתש תולעב ןה בשחמב תוארוהה

 .בשחמה ןורכזב תושענ תויטמתיראה תולועפה .הארוהה

 'םותסה טסכט'ל תומלשהו םיובסה בתוכ תנכתמה -- (תורעה) 00מו5

 םירבסההו רתוי המותס תילמסה תונכתה תפש ללכ ךרדב .המצע האדוהה לש

 ,ובתכנש הרוצב תוארוהה תביתכל האיבהש הבשחמה תא רזחשל ידכ םישורד

 .תינכתב םינוקת וא םייונש םישורד רשאכ דחוימב

 -יטרכה רדט לע רומשל איה הרטמה -- (תורוש רורפס) [ו5!זסוזסמ אווז ם6ץ

 תלבוקמ תינכתש שיגדהל שי .תוארוהה רחא חונ בקעמ רשפאלו תינכתה לש םיס

 ,תינכתהמ קלח םניא רורפסהו תורעהה .תונוש תוארוה 1000-כ תוחפל תללוכ

 .דבלב ןתינכתה תא םיתרשמ סהו

 וב בשחמל םינותנכ התוא םיניזמו ,סיטרכל הרוש ,םיבקנמ תינכתה תא

 -תינכת תא ''תדבעמ,, תמגרתמה תינכתה .המיאתמה תמגותמה תינכתה תלעופ
 .הננכות איה ןמשלש תודובעה עוצבל ןורכזל םינעוט התואש עוצב-תינכתל רוקמה
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 ןויכז תאצקהל תוארוהה

 .בשחמה ןורכזמ םסינותנ קיפהלו ןיזהל תודעוימ א[787ו 8542 תוארוהה

 ןכיהמו ןיזהל ןכיהל איה הלאשה .ספדומ חודב -- הקפההו םיסיטרכמ איה הנזהה

 .24 דע 18 תורושב תוארוהה ובצוה ךכ םשל .קיפהל

 םה םידנרפואה .(ע6/זמ6 5/סז086) 25 איה ןורכז יחטש תאצקהל הארוהה

 וצקוה ונינפלש הרקמב .הרטמ לכל סיצקומה (םילמ וא םיות) ןורכזה יאת רפסמ

 םירחא םינותנ לש םיניב ןוסחאלו םינומל ,ןזומה סיטרכה תנסחאל ןורכז יחטש

 םינוש ןורכז יאתב ליכהל תמגרתמה תינכתה לע םיליטמ ללכ ךרדב .(ןכוס רפסמ)

 האושהל סיעובק םסינותנ ,דומע לכ שארב ספדותש חוד תרתוכ ומכ םיעובק םינותנ

 .'דכו

 0₪4ת% לומיסה ינפל 0 םינייצמ םלוא ,םיות 80 לש חטש סירידגמ 18 הארוהב

 ,19 תוארוהה ,םנמאו .ךשמהב תנתינ חטשה תקולחש הדבועה לע עיבצהל ידכב

 הרושב .ןכוסה לש הריכמה סיטרכב םסינזומה סינותנה תקולח תא תונתונ 21 ,0

 סינומ ינש -- 24 ,?3 תורושבו ןכוסה רפסמ לש ינמז ןוסחאל םיות 8 ורדגוה 2

 .יללכה ישדחה סוכסהו ןכוס לכל סוכסה ןוסחאל

 ביצהל תמגרתמה תינכתל תורוהלו תינכתה ףוס תא ןייצל תדעוימ 25 הרוש

 .574817 .תבותכל ,תינכתה תליחתל הינפהה תא

 ב תינכת

 םיופסמ השלש ןיב לודגה רפסמה תא רוחבל םישרדנ ונא ונינפלש היעבב

 .0, 2, 6"כ יללכ ןפואב ורדגוי םינותנה םסירפסמה .םיוש םניאש

 רשא תולועפה תא טרפי רשא המירז םישרתב הליחת גיצהל ונילע היעבה תא

 .עצבל שי

 תודוקפה תויורשפאמ תעבונ הנותנה היעבה תא רותפל ונרחב הבש הטישה

 רפסמ תוושהל םילוכי ונא ןיאו ספאל רפסמ סיושמ ונא : םידבוע ונא ובש בשחמב

 םירפסמ שרפה תא תוושהל םוקמב 2-ל0 תוושהל ןושארה בלשב ,לשמל) ינשל דחא

 .(ספאל הלא

 לש ןה תוארוהה .ןורכז יאת 1000 ןב ,ינורשע אוה גצומה ינוימדה בשחמה

 -ותכה -- שלשו הדוקפה -- תחא : תורפס עברא הכרא ןהמ תחא לכש ,תחא תבותכ

 םידוקה לכ .בושחה תולועפ תושענ ובו תורפס 5 ותלוכתש דחא רגוא בשחמל .תב

 .דבלב תורפס תרוצב סינסחואמ םינותנה לכו בשחמב

 : בשחמה לש תוארוהה ןולימ

 .תילמס תיות םושרל רשפא הארוה לכל
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 תדוקפה תארוהה חנבמ

 תנוכמ תפשב תילמס הפשב

 הדוקפ תבותכ רבסה

 0 5170 אאא רוצע

 1 גספ אאא 060 רגואל ןורכזמ ןותנ םכס

 2 )8 אאא 5[ רגואמ ןותנ רסח

 3 אפצ אאא תוט!זגסוע . רגואה לא ןותנ לופכ

 4 סנצ אאא 206 : ןורכזבש ןותנב רגואה קלח

 5 .5 אאא 10806 1567 רגואל ןותנ רבעה

 6 67 אא 6 ןורכזל רגוא ןכות רבעה

 7 0 אאא סעבתסמ סת 60ת01[וסמ ילילש רגואה רשאכ ףועיס

 8 8 אאא סז3מ6ב . ןורכזב תבותכל ףועיס

 - למ צ ןורכזז יאת ץ לש האצקה

 5 54%8 "ג ס...ת' עובק ןותנ סע ןורכז יאת ת לש האצקה

 = 086 אאא סעושומ תינכתה תליחת תבותכ

 - אא . אאא הינפהו תינכתה תוארוה לש תמייסמ הארוה

 עוצבל תיתלחתהה תבותכל

 .תינכתה תביתכל שמתשנ ולא תוארוהב

 םישרת

 הלחתה

7 

 רפסמה תא רבע;
 הנסחאל לודגה

 הוושה

 6 רבעה
 ספאל (60--ש) > םיניב תנסחאל

 0-<2 : הנקסמה

 ע רבעה
 07 א םיניב תנטחאל

 הוושה

 >< ןכות . יגצה
 ספאל (א--0ס) לודגה רפסמכ

 תא גצה
6 

 לודגה רפסמכ

 תאו תילמס הפשב תינכתה תא הז דצב הז בותכנ רבסהה תא םילשהל ידכב

 .התוא תעצבמ התיה תמגורתמה תינכתהש יפכ ,הנוכמ תפשב תינכתה
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 ךכ רחאו ןורכזב 100 תבותככ תינכתה לש תיתלחתהה תבותכה תא עבקנ

 .שרדנכ תובותכה תא םילשנ

 תינכתה

 תיתלחתה תבותכ תעיבק

 רגואל הרבעה

 רגואב רוסיח

 ילילש רגואה םא הנתומ ףועיס

 רגואל הרבעה

 ןורכזב ינמז ןוסחא

 \ רוסיח

 הנתומ ףועיס

 ינמז ןוסחאמ רגואל הרבעה

 תיפוסה האצותה ןוסחא

 ! ףוס-רוצע

 רגואל הרבעה

 < ינמז ןוסחא

 ףועַיס

 רגואל הרבעה

 ףועיס

 הנסחאב 8 ןותנה

 הנסחאב ל ןותנה

 הנסחאב 0 ןותנה

 סיניב ןוטחאל סוקמ

 תיפוסה האצותה ןוסחאל סוקמ

 עוצבל הנושארה הארוהל הינפה

 תינכתה .ילאמשה רוטב תוארל רשפאש יפכ ,תילמס הפשב םיבתוכ תינכתה תא

 תינכתה .ינמיה רוטב תוארל רשפאש יפכ ,בשחמה תפשב התוא תמשור תמגרתמה

 ןיב ןיתבהל ילבמ ,םיסיטרכב תמגרותמה תינכתה ןכות תא תבקנמ תמגרתמה

 הנושארה הארוהה לא ףועיסה סיטרכ אוה ןורחאה סיטרכה ,םינותנל תוארוה

 .םאפ סיטרכ ,עוצבל

 הארוהה

 הנוכמ תפשב
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 -יטרכה תא תארוקה העובק תינכת תלעפה י''ע תישענ ןורכזל תינכתה תניעט

 1א7 תויתואה תא ההזמ איה רשאכ .םינושארה םירוטה תשלש תא תחנעפמו םיס

 תבותכהמ לחה סיטרכה ןכות תא וועטל הילעש ''תעדוי' איה ,3--1 סירוטב
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 בוקנה יפל) שא סיטרכ ההזמ איה רשאכ .סיטרכה לש 6--3 םירוטב תבקונמה

 הנתומ יתלב ףועיס תעצבמו םיסיטרכה תניעט תא הקיספמ איה ,(3--1 םירוטב

 .בשחמה ןורכזל סנכנ וניא אפ טיטרכ ןכות .6--3 םירוטב תבקונמה תבותכמ לא

 םיבקונמה םיסיטרכה ,תמגרתמה תינכתה תדובע לש הז רואתש שיגדהל שי

 תושורדה תוירקעה תולועפה תא שיגדהל קר אבו ,רתויב יללכ אוה סתניעט ןפואו

 .תינכת תלעפהל

 םיגצוימ םהש יפכ ,םינותנו תוארוה ןיב הדרפה לכ ןיאש לקנב תוארל רשפא

 ןושארה ותה תא תחנעפמה הרקבה תדיחי י''ע תישענ הנחבהה .בשחמה ןורכזב

 תורפס) הדוקפכ חנעופמ ותה רשאכ .(תאע תארוה י''ע) הרקבה תינפומ וילאש

 -ותככ סתוא תחנעפמו וירחאש םיותה תשולש תא הרקבה תכרעמ תטלוק ,(8 דע 0

 .םיפועיסו םינותנ תורבעה ,תוינובשח תולועפ תעצבמו ,שרדנכ תלעופ זאו ;תב

 עצבל ,לשמל ,רשפא .תויועט רפסמ םג םושרל רשפא תינכת תביתכ ידכ ךות

 ן תוארוה ןיב ןותנ סושרל ; הארוה תבותכ לא םוקמב םינותנ לש תבותכ לא ףועיס

 .הלקתה יולגל םיכרד המכ תומייק .דועו תוארוה סורהלו םינותנ ריבעהל

 תלוכי ילבמ רצעת הנוכמהש איה ,תנכתמה תניחבמ החונה ,הנושארה ךרדה

 תא קודבל ,הריצעה תבותכ תא דוקפה חולב אורקל רשפא ןאכ .תינכתב ךישמהל

 הסנמ הרקבה תדיחי רשאכ סרגהל הלוכי וזכ הריצע .ךרוצה יפכ ןקתלו תינכתה

 תלובקל רבעמ איהש תבותכל היינפה הלגמ איה רשאכ וא ,הארוהכ ב''א ות חנעפל

 .בשחמה ןורכז

 לע הז הרקמב .טלפה תקידב י''ע איה תינכתב תולקתה יולגל הינשה ךרדה

 תא תועצבמ ןהו ,המירזה םישרתל סאתהב ובתכנ תוארוהה לכש אדול תנכתמה

 שיש וא אוהשלכ טרפ םיטימשמ םימעפל .תינכתה תביתכל תויחנהב שרדנש המ

 הדיחיה תורשפאה איה שרדנה טלפה תקידב קרו ,תמייוסמ היחנהל סחיב הנבה יא

 תחנעפמ הרקבה תדיחי : תרחא הרוצב םג סרגהל לוכי טלפב שובש .הלקתה רותאל

 הרקמב םיאתמ הנסחאב ןותנה הנבמ ,ומולכ .ךכב החילצמו תוארוהכ םינותנ

 .האצותל ,ןבומכ ,טרפ עוצבב שובשל סרוג וניאו ,הדוקפ הנבמל

 סשל 'ייופנ,, בלש שורד ןכלו תינפת תביתכ ןמזב תומרגנ תואיגשש איה הדבוע

 -תדובע,, וא רוצי-תדובע עוצבל תרבעומ איהש ינפל התונמיהמ תחטבהו התקידב

 .''תמא

 ץסת1תגא, 60808 -- תורצוי תופש

 תינכתה תופשל דוגנבש סושמ ךכ תוארקנ (62א58471085) תורצויה תופשה

 סיטפשמ וא תויחנה יפ לע ןתוא תורצוי אלא תוארוה תומגרתמ ןה ןיא תוילובמסה

 2 / < -.םייגול

 -פמה י'י'ע ונווכש תוגוחב ןושארה בשחמה לעפוה זאמ ורבעש םינשה תצורמב

 התחנהש הרטמה .בשחמל תינכתה תנכהל תונוש סיכרד וסונו תוטיש ולעפוה ,ליע
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 לשולח שיקרא דיה *

 ,הנוכמ תפשב הביתכה תרוצמ רשפאה לככ קחרתהל התיה הז חטשב םיננכתמה תא

 רצעהל התיה הפיאשה .הנוכמ-תפש-תיומד איהש ,(2/4556₪[ע) תילובמס הפשב וא

 תדרל ילבמ תינכתל ותוא ךופהלו ילנויצקנופה םישרתה י''ע היעבה חוסנ לש בלשב

 .ףסונ טוריפל

 אלמל תואבש תודחא תוארוהמ םיבכרומ חנוכמ תפשב תינכתב סיבר סיעטק

 היה הארנ .דועו הספדהל ירפסמ ןותנ תכירע ,םירפסמ ינש לפכ ןוגכ תחא המישמ

 הביתכב ךוסחל ידכב תחא תיללכ הארוהב ולא תוארוה רפסמ לילכהל היהי רשפאש

 היה אבה בלשה .תורגשהו ורקמה תפש התנבנ זאו תואיגשה רפסמ תא ןיטקהלו

 םיילמס תומשב שומש ידכ ךות ''סדא-ינב תפש"'ב השורדה הלועפה תא בותכל

 ן עונמל רשפאש הארנ םדא-ינב תפשב הביתכ ייי'ע .בשחמה ןורכזב תובותכלו םיכרעל

 \ היעבה ןורתפב זכרתהלו תוינכתה תביתכב תוכורכה תוינכטה תויועטה בור תא

 , : לשמל ,6020[ תפשב תינכת לש וז הביתכ תרוצ הרורב םגו החונ סנמאו .תיגולה
 1) ססאוקטצמ תפפסטוד = (אטאפטא] + אטאפפפ2) / אטאו3.

 תאצות תאו ,ישילש רפסמב האצותה תא קלחלו םירפסמ ינש רבחל שי רשאכ

 .תמ5שע27 ומשש הדשל ריבעהל קולחה

 2) 1א ג = 8 גפפ 1 זס 4 גאפ 2 10 8 , ם155 00 דס אוטו דנקת/צ.תסטצנאמ. וא

 1-ןושארל רבחל שי ןויוש איה האושהה תאצות םאו םירפסמ ינש תוושהל שי רשאכ

 .תמיוסמ לפכ תרגשל רובעל שי ,ןויוש הניא האצותה סא .2-ינשלו

 התיה הכירצ רשא תמגרתמה תינכתה תינבב ויה הפשה חותפב סיבוכעה

 ו .תולבגמ לש רשפאה לככ ןטק רפסמ םסעו ,רתויב תיללכ תויהל

 תואמ ללוכה תילגנאה הפשב ןולימ לע תוססובמ וז הצובקב תורצויה תופשה

 לש תוצובק יתש השעמל תומייק .םידחוימ קודקד יקוח לעבו םילמ לש תודחא

 תוינכת תביתכלו 40601, ת08184א תופשה ונכוה תויעדמ תוינכת תביתכל : תופש

 תונוכתה תא תבלשמה הפש .00802 תפש הנכוה ילהנימה חטשב םסינותנ דובעל

 ..מ.ב.י תרבח לש קז/1 איה הלאה תוצובקה יתש לש תוירקעה

 יעוצקמ חוסנל וא הקיטמתמה תפשל הבורקה תילגנאה הפשב תוינכתה תביתכ

 / הביתכל השורדה הרשכהה תמועל הרצק הרשכה תשרוד םינותנ דובע תיעב לש

 תויעב .בושחו בר הביתכה ןמזבו הרשכהה תפוקתב ןוכסחה .תילובמס הפשב
 ] לש תויעבב .הנטק ןתביתכב העקשהה כ''עו ללכ ךרדב תוימעפ-דח ןה תויטמתמ
 יתלב תודובעב תוידיימ תואצות תריסמל תובישח תעדונ להנימ יכרצל סינותנ דובע

 4 -תה םייונשה .תילובמיס הפשב הביתכ יי'ע עוצבל ןתינ אלש המ ,שארמ תוננכותמ
 / החונו תללכושמ הפשב שומש סה ףא םסיביתכמ םינותנ דובע לש תוינכתב םיפוכ
 .םייונש תסנכהל

7 

 : סהבש םיבושחה תא הנמנו ,םיבר תרצוי הפשב שומשה תונורתי

 סירחא סירבסהבו דודקב סירושקה סימושר תוחפב קפתסהל רשפא -- םימושר .1

 ן הרורב הפשב השענ ומצע תונכתהש ןויכמ

 .ןתוא םינכדעמו תוינכתב םילפטמה םישנאל רתוי הרורב תינכתה --רשק >2

 תרוצ לע הטילש תרשפאמ הפש י''ע הרורבהו הרצקה הביתכה -- היצזיטרדזנטס 3
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 ; םינוש םישנא י''ע תוינכתה תביתכ

 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 תפשב הביתכמ ךרעב שולש יפ הריהמ וז הטישב תינכת תביתכ -- תוריהמ .4

 ; סויה תלבוקמה תילובמיס

 תויגול ןה תואיגשהש ןויכמ רתוי ריהמו לק תינכתב תואיגש ןוקת -- יופנ ןמז .5

 ; המצע תינכתה תביתכב תורושקה תואיגש אלו רקעב

 00802 תפש לש םוגות תינכת הנשי םיבשחמ תרצימה הרבח לכל -- תודיחא .6

 סיגישמ ונא ךכ י''ע .בשחמ ותוא לש הנוכמ-תפשל הז גוסמ תרחא הפש וא

 ; םינוש םיבשחמב תוינכת תביתכל הדיחא הפש

 .רתוי הריהמ תוינכת תביתכל םישנא תרשכה -- הרשכהו הכרדה 7

 ץסתזתגא תפשב תינכת תביתכל אמגוד

 םימעפ 15 םיוסמ בושח ךילהת עצבל םישרדנ ונא ונינפלש תינכתל אמגודב

 .15 דע 1 םיכרעה תא לבקמ % הנתשמה רשאכ

 (1) החסונה תא עצבל שי 2-ל הוש וא ןטק הנתשמה רשאכ
 ב = 30 א ₪ + 40 א א

 שי הז הרקמב .11-ל הוש וא ןטק אוה םא קודבל שי 2-מ לודג הנתשמה רשאכ

 (2) החסונה תא עצבל

 גב = 5 א 0 + 60 > 51א(א)

 (3) החסונה תא עצבל שי 11-מ לודג הנתשמה רשאכ

 2 = 7 א א + 680 א א)/(3 + %א)

 תא םילבקמה 2 יכרע 15 לש הלבט ונינפלש השורפ 4 לכ הוולמה ([/) תפסותה

 .]1 לש ךרעל סאתהב 4. דע ,4,:4, ןויצה

 הנתשמל יתלחתה ךרוע תעיבק

 (500 הארוה דע הז הארוהמ לחה) תינכתה עטק תעיבק
 .סעפ 15 וילע רוזחל שיש

 הנתשמל 1 לש הפסוה

 1101 הארוהל רובעל ,2-ל הוש וא ןטק הנתשמה םא

 100 הארוהל רובעל ,2-מ לודג אוה סא

 102 הארוהל רובעל ,11-ל הוש וא ןטק הנתשמה סא

 103 הארוהל רובעל ,11-מ לודג אוה םא

 (1) החסונה

 500 הארוהל ףועיס

 (2) החסונה

 500 הארוהל ףועיס

 (3) החסונה

 תינכתה עטק תא עצבל ידכ 20 הארוהל הרזח

 שרדנכ םימעפ 5

 555 הארוה הנבמ יפל 2 הנמיסש הספדמב העדוהה תא ספדה

 העדוהה ןכות

 תינכתה ףוס ןויצ

 א = 0

5 = 1 500 0 

 א = א +0

 ךע (א -- 2.0) 101, 10 0

1100 1 )< -- 11.0( 102, 102, 3 

 ע0() =30* א**2 +40*>א

0 10 60 75 

 1102 א () = 50 * א * * 2 + 60 * 51א (א)

0 10 60 76 

 103 2 () = 70* א**2 + 80* א/03 + א)

 3600 00 אץאטמ

 ץפזאצ (2,555)

 555 עסתאוגד (1551 םאפע סא עתססתגא1)

 םאפ



 201 םינותנ דובעל תכרעמ תנקתה

 60805 תפשב תינכתל אמגוד

 םינותנה תרדגה תרוצל בל םיש .תורוכשמ בושחל תינכתמ םיעטק ןאכ סינתינ

 .תילגנאב החיש תפשל המודב וז הפשב תוארוהה תביתכו

 001010 1פתאדז164110א עזע15זס0א.
 001020 200 גאו--1כ. '63605א!2'.

 001030 א[ %6. -
 00 תאהגוק,5 סע ג 360 608015 עת0084א% 70

 000 סאות מ 6. : :
 001060 תאטנתסאאפאצ עתזע1510א.

 001100 1אעט1-סטדקטד 556110א.
 001110 עא.

 00020 51001 541 תצ-תזזמ
 00 245510א 20 '5צ500' שא11-.אמ6008

 0011509 184 עזע15זסא.
 001160 עמ 556110א.
 001170 כ צץ

 - 0 1גמטמ תמססתפ5 גת סאוזזצפס
 055 תפ6סתפזנא6 אוססמ 16 ע

 00 פהד תתססתפ 15 51+. 6080.
 001200 01 541 צ 600
 00200 קנ61085 >(100).

 / 001220 וסא1א6-5108465 5561זסא.
 , 001230 77 '101ג1-ג 21670 0(9)ש99 ג1טמ 0.
 | 001240 77 1071-3 עז6ד08מ 900/99 טג\טמ 0.
 001250 77 1011-6 קעזסצדטממ 99/)60(9 0גטמ 0.

 002010 77 ואמתא1צ.קגצ 21070 999099 .
| . 002070 01 6. 

 | < -- 002080 | 02 ץ11זתת | קנסדטתמ 46(4) טגמטמ 5940.
 | 002000 | 02 ותמאןצ קז6708₪ 222.99 .

 002100 | 02 תנזםת | תנסדשתמ גג | טה1שמ 50.
 ] 002110 02 אוסא14[צ | 210708 2222299 .

 | 002120 02 תזתת | קנסעטתמ 31גג צגוזומ 5408.
 % 002140 | 02 עו םת | קתזסדטפמ 2(4) צגתטמ 5. 1 002130 | 02 גאאטגם | 2107088 2222099 .

 1 003050 עס605כ08מ ע1ע1510א.
.1 00306060 

 ָ 00000 סקמא סטדקטד 541תצ עמ.
 \ 000000 יאתזדמ 51 גתצ.תתססאפ עתסא זתגסזאס געצפת

 ית
6 

| 

| 3 

 < א ב <

 א שי
[ 

 ב

000200 00055 5-1. 
 0020 5102 תעא.

003210 5. 
 003220 0אוקטדמ שתמא[צ-.תגצ = 3 * אוסאדצ-תג/ צ 1

 ( 0 ססאוקכטדמ .אאטג1-תגצ = 12 * אסא צ-קתגצ
 00000 אעוסטמ וצמפא1צ.תגצ לס0 טטמאזצ זא םגזגתןמ5

 / 001 גכע\גא6סנאס 0 86.
 0 00000 קץתתסתאצ\6 8

 , 0000 צגתצזא6ס אוסאדאצ-קגצ ת0אז 500 פצ 0
 1 . 00020 טאדזמ עוסאצתתצ-תגצ 15 0תםהעם5 1143א 0.
 / , 020 זאת 10ד741- = 00א-ג גאפ 101472 = א

 ו 011 גאפ 10141-6 = 6
 , 020 גוסטמ יעגמת.= טעג טמ גתמ 6088207' 710 50%

 00020 וצתזדת 5410צ.תטססתפס עאסא ותפס געצפא
 ו , 11 גסצ\אסזנאס 2 5

| 000 | 
 , 00 עוסטמ י'דגמעמ טגתסמפ גתמ אסד 0050007 70

 1 ץעאפאדצ
 | 020 שצתזצת 51גתצ.תמססתפ תמסא עפקצ געדמא

 | 01 גסצ\א6ס1א6ס 2 א.
/ 

 וו ה ו ו ב

 ו



 ה-0 וו וה

 סינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 202

 ת/ז תפשב תינכת תביתכל אמגוד

 ןורתפל 360/.מ.ב.* בשחמב ק7/] הפשב שומשה תא המיגדמה תינכת ןלהל

 ךות ,תועונת-םשרמ ידי לע בא-סםשרמ ןוכדע : ילהנמ םינותנ דובעל תינייפא היעב

 .תואיגש ח''וד תספדה

 ינושה תטלבה סשל ,דבלב אמגודכ האב וז הפשב הביתכה תטיש לש הגצהה

 תיליעה הפשב הגוהנ המוד הביתכ תטיש .תיליע הפשל תילמס הפשב הביתכ ןיב

 עז/1-ל המדקשש

 ,תחא הארוהב סצמטצמ ומצע דובעה ובש ,טושפ ןוכדע ךלהמ תגציימ תינכתה

 םיאצמנ (ןכדועמה באה םשרמ) ןבה םשרמו באה םשרמ .המגדה תורטמל תאזו

 םישוגב תורדוסמ א'כ םיות 200 תונב תומושר םיליכמו םייטנגמ םיטרס יבג לע

 .206664 ע6סוו₪["ב ,םיבושחל שורדה הנבמב העיפומ היצמרופניאה .תומושר 5 ינב

 2עק/[ לש י"המושרה-תטיש' איה הז הוקמל המיאתמה םינותנה ןוגרא תטיש

 ,תאז תמועל ,תועונתה םשרמ .(וז הפשב תוירשפאה תורחא תוטישמ לידבהל)

 שורדה םינותנה הנבמל סיטרכב בוקנה ןפוצ תכיפה .בוקנ יסיטרכ יבג לע אצמנ |

 .(60מ7) האירקה תארוהב טרופמו ,םיסיטרכה תאירק ןמזב השענ דובעה עוצבל |

 ןיאש העונת לע תזווודמו ,ןבה םשרמב תושדח תומושר תריצי השרמ הניא תינכתה |

 .היוגשכ באה םשרמב ליבקמ הל

 הלועפה תא ,'0א" תוארוהה תרזעב ,תינכתה הרידגמ ןוכדעה תלחתה ינפל

 עבק-תודוקפ תניחבב ןה הלא תוארוה .ומויסל עיגי סשרמ לכ רשאכ ,עצבל שיש |

 -כתה תחקפמ המוד ןפואב .בשחמה לש [מו/6וזווק(ז דל היוצרה הבוגתה תא תועבוקו ן

 לש תיטרדנטסה טלפה תדיחי יבג לע תרתוכ תספדה לעו שדח ףדל רבעמ לע תינ

 .(575281א7) הלעפהה תכרעמ |

 סטלפגדמ: תכאס6מסטאמ סקזסא5פ (אזא);

 כססז אמ

 1 אפדםא, באה סשומב המושו הנבמ

 2 ?גתצאס עפסזאוגז, עזאמס (% םיתב 5-ב תורפס 9

 2 סטעגא כמאה, ץנאממס (5), םיתב 3-ב תורפס 5

 2 סדעתתזאעס 01846758 (192), תויתוא 2

 1 אפמסזדזסא, העונת תמושר הנבמ
 2 תץגחזאס כמסנאוגז. ץזאמס (9), התבסה רחאל
 2 סטגא סטסזאאם ענאפת (9), בוקנה ןפוצמ

 2 תת זץזנסא 010758 (52) הנבמל סיטרכב 1

 0105106 תנזמ זאפטצ 60 םיבושחל שורדה |
 אט (1000,200(2) םטתעםא2(5) א1תכ10א[ (5צ 5003,2400)) , |
 אמוא5פ106 עזחמ סטצקעסטצ תתסספעס /

 םאט (ת(1900,200) םטעקם 2(85) 110%[ (5+ 5004,2400)), |
 דאגא5ג6 עזות זאפעטצד 5דתמגא

 תאצ (80(2) םטעעממ6 (2) אוםס1א| (5צ5002,2540)); /

 סא םאפענעמ (0125100) תתסזא;
 נא גכפזנדזסא.עגפדאס = 999999999 דצמא 5102; 188 0, ן
 אג5ד תת .קגתלצאס = 999999999; 00 10 002485; םאע; ן

 םאפ; 1
 סא תאפענזמ (124א540) תטסזא; 1
 ךת אגד תת קגתדאס = 999999999 דצתא 0: זמ 0; |
 גססזודזסא.קגתדאסטס = 999999999; 00 10 60425; םאפ; /

 עםאע);
1 



 23 סינותנ דובעל תכועמ תנקתה

 סא תאפעתגסמ (5צ5תתזא1ע) עט םסנע
 ('5106%א שעפגדמ תתתסת 11511א0') (2405, 4, 5א2(17));

 51סאגז, םאפלגסמ (5צ5?אזאד);

 סמת תזפמ (184א5406) םכזצ (גססנצדזסא) (ש(09), ע(5), 4 תועונת םשרמ תאירק

;((2)14 
 57487: תמגפס עזזמ (סז5100) 1אז0ס (א45158); םדוקה באה םשרמ תאירק
 6סאוקגאמ: זא אוגדת קגאדאס < אסכודוסא.גאתדאס הקידב

 דאפא פס; תזנצמ ענעמ (אמש51006) עא0א שדח בא םשרמ תביתכ
 (אוג 57 םא);

 00 170 57457; תאע; תפסונ האירקל ףועיס
 זפח אג5ד תת ץקגתדאס = אפפנדזנסא.תגתדאס הקידב

 דאמא אוג515א.סטגא = או5758א.סטגא + ןוכדעה עוצב
 גססזדנסא.סטגא;

 2155 תקטצ םסזז (יזז1םסג דאאפג6110א' האיגש לע העדוה
 גפפודזסא)

 64, 265), (9), א(5), ע(5), 4, 5א1זש):;
 057 עזפמ (184א540) םסזד (גספס[דזסא) (=(69), תועונת םשרמ תאירק

 65), 2, א014)):
 00 דס סאו; ףועיס

 םאע); תינכתה ףוס

 תק0-ת6פ0 עוספזנומ 06זוסז תוח''וד ללוחמ

 2אק6-ה תפש איה [8% תרבח ידי לע החתופ רשא רתוי הטושפ תרצוי הפש

 תצורמב .תוח''וד לש הליעיו החונ ,הריהמ הנכה רשפאל תדעוימ תיסיסבה הפשה

 ינקתמ ןיב םינותנ תרבעה לש תויורשפא םג יסיסבה הנבמה לע ופיסוה ןמזה

 שי הזה תותפה סע םג לבא .תואלבט דובעו םימשרמ ןוכדע ,םינוש טלפ/טלק

 .םירדגומ םינוירטירק יפל םינותנ תכירעכ תינכתה לש תירקעה הרטמה תא תוארל

 (תוהז תויצקנופ תאלממה תרחא הפש לכ וא) אקס זה תפשב תינכת תנכה

 -וה לש תטרופמ המישר ,האלמ תינכת ןיכהל ךווצה סוקמב .רתויב הטושפ הנה

 לע םינותנ קר קפסל תנכתמה לע ,(תילובמיס הפשב וא הנוכמה תפשב) תואר

 ינכט עוצבל בל םישל ךירצ אוה ןיא ; טלפהו םישורדה םיבושחה ,טלקה תומושר

 תינינע השיג הנודנה היעבל תשגל לוכי אוה ןכ לעו בשחמה י''ע תולועפה לש

 .ילמינימ ,ךכיפל ,אוה (תילובמיס הפש וא) הנוכמה תפש תעידיב ךרוצה ,דבלב

 דנכ .הרקמו הרקמ לכב ךרוצל סאתהב תעבקנ אלא ,העובק הניא תוח'ודה תרוצ

 .םייטנגמ םיקסיד ,םייטנגמ םיטרס ,םיבקונמ םיסיטרכ שמשל םילוכי רוקמ ינות

 םיטרס ,םיבקונמ םיסיטרכ ,ספדומ ח''וד : טלפה תורוצ יבגל ףא תמייק וז תושימג

 לע תוח''וד רפסמ ןיכהל סג רשפא .הלא תורוצ לש בוליש לכ וא םיקסיד םסייטנגמ

 .דחא םינותנ םשרמ ךמס

 ,טלקה יבגל .הטושפו החונ חפשב םידחוימ םיספט יבג לע םימשרנ םינותנה

 תולועפ .סהלש יוהיזה יטרפ תא ןייצלו ,םינושה םיגוסה תא רידגהל תנכתמה לע

 ,תולועפהמ תחא לכ עוצב תונתהל ןתינו .קולחו לפכ ,רוסח ,רובח תוללוכ בושחה

 לכ וא םימדוק םיבושיח לש תואצות תויהל תולוכי תוינתהה .תולועפ תצובק וא

 תנכתמה לוכי ,ספדומה ח"ודה אוהו הדמב ,טלפה יבגל .הינתה לש תרחא הרוצ

 ,ןוילג לכ שארב) הנספדות ןה סיאנת ולאבו תושורדה תורתוכה תרוצ תא טרפל

 םימוכיסה יגוס ןכו ,הספדהה תורוש ןיב םיחוור .('וכו ההזמ רפסמב יונש רחאל

 .תנכתמה יי'ע םיעבקנ סה ףא (סיטיטרכ תריפס ללוכ) םישורדה
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 תינכת תלעפהל תוארוה ספוטל אמגוד

 תופתושמה תונוש תויסיסב תולועפש אוה 88מ6877ה תפש לש הלועפה ןווקע

 יהיצקנופ' ארקנ הלאכ תולועפ ץבוק לכ .דחי וזכור םינותנ דוביעב תוינכתל

 ,דחא רוזאמ םינותנ תתקול היצקנופ יכ רמול ןתינ ינורקע ןפואב .(תשאס110א)
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 הארוה תנתונ ןכמ רחזילו -- רחא רוזאב םתוא המשו ,יהשלכ ךרדב סתוא תדבעמ

 ; .הלועפל סנכיהל תרחא היצקנופל

 .תויצקנופ לש םייסיסב םיגוס 3 םימייק

 טרס) סייק טלק יעצמא לכמ סינותנ תטילקב תולפטמה -- טלק תויצקנופ (א

 .ימינפה ןורכזה ךותל ('וכו םארק ,יטנגמ טרס ,בקונמ סיטרכ ,בקונמ

 -צבמו ימינפה ןורכזה ךותב םייוצמ םינותנב תולפטמה -- תוימינפ תויצקנופ (ב

 רחא רוזאל ןתוא תוריבעמו תונוש תויגולו תויטמתירא תולועפ ןהילע תוע

 .ןורכזב

 טלפ יעצמאל ימינפה ןורכזהמ םינותנ תרבעהב תולפטמה -- טלפ תויצקנופ (ג

 .(וכו תספדמ ,יטנגמ סשרמ) והשלכ

 דחי תווהמו סארק תינסחמ וא יטנגמ טרס ינפ לע תוזכורמ וללה תויצקנופה לכ

 .8מ51 6םאמת470%7-ה תא

 םישרת תריצילו הטישה ןונכתל ןמזה רקיע תא םישידקמ ןתינכתהו ןנכתמה

 םהב םינולאש אלמל ןתינכתה לע ןכמ רחאל .תמיוסמה תינכתה לש טרופמ המירז

 םירטמרפה תא תונתונ הלא תובושת .שארמ תונכומ תולאשל תובושת בישהל וילע

 .8861 -ה תויצקנופל םינושה

 ,בשחמה .בשחמל ןזומו םיסיטרכ וא ריי טרס לע בקונמ םינולאשה ןכות

 תא ומצעב הנובו ,טלקש תונושה תויצקנופה תא ליעפמ ,88מ57-ה תינכת תועצמאב

 .תשרדנה תינכתה

 50ת7/אסתסמ גווזו ןוימ תוינכת

 הלעפה ךרוצל התבכרה תרשפאמ רשא תיללכ תנוכתמב היונב ןוימה תינכת

 .הל םינזומ רשא םינתשמ םסינותנל סאתהב

 : םיירקע םיקלח השלשמ תבכרומ ןוימה תינכת

 ; עוצבה ןונכתו ןוימל תוארוהה תטילק .1

 ; ימינפ ןוימו םינותנה תטילק 2

 .יפוסה טלפה תלבקל דע טדוקה רבעמה לש טלפה גווז יכלהמ 3

 : דבלב םיקלח ינשמ תבכרומ גווזה תינכת

 ; עוצבה ןונכתו תוארוהה תטילק .1

 .דחא טלפ ץבוקל טלק יצבק המכ לש גווזה עוצב 2

 (57ת1א68) י'תורשרשי  תריצי לע תססובמ בשחמב תלבוקמה ןוימה תטיש

 איהש תחא י'תרשרש' תלבקל דע ולא ''תורשרשי' גווז כ''חאו תונייוממ תומושר לש

 .ןיוממה םשרמה
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 םינותנ תארוק ןוימה תינכת .ימינפה ןוימה רבעמב תישענ תורשרשה תריצי

 תנייממ איה כ''חא .יונפה ןורכזה חטש לכ תא תאלממו ןיימל שיש בוקה ךותמ

 בלשה .ןתינכתה תוארוהב שרדנש ןוימה חתפמ יפל ןורכזה ךותבש תומושרה תא

 יחטש וא תודיחי לא תנייוממ תומושר ''תרשרש''כ ןורכזה ןכות תרבעה אוה אבה

 אבה בלשל תינכתה תרבוע טלקה ינותנ לש ןוימהו האירקה סויס סע .םידחא טלפ

 לש טלפ יחתטש המכמ םינותנה תא תארוק תינכתה .גווז ירבעמ לש הרוש אוהש

 ןתוא תמשורו רתוי תולודג תורשרשל תורשרשה תא תגווזמו ימינפה ןוימה רבעמ

 .םירחא ןוסחא יחטשו תודיחי לע

 ןלדגו תומושרה רפסמו ,סינותנה לש ןוימה תדמב הנתומ גווזה ירבעמ רפסמ

 רשא ןוסחאה תדיחי לע תחא תרשרש תלבקתמ ןורחאה גווזה רבעמב .סיותב

 .טלפה ךרוצל העבקנ

 : םימרוג רפסמ יי'ע עבקנ םשרמ ןוימל שורדה ןמזה

 ןוימ תוטיש תומייק .תלעפומה תינכתב היוטב תא תאצומה ןוימה תטיש .1

 .תוחוקל ידי לעו סיבשחמ ינרצי י''ע וחתופ רשא תונוש

 תרבעה תוריהמ ;םיקסיד וא םיטרס :ןוימל םישמשמה ןוסחאה ינקתמ .2

 .תופתתשמה תודיחיה וא םיחטשה רפסמו םינותנה

 .תוריהמו תלוביק : בשחמה לש ימינפה ןורכזה .3

 םייטנגמ םיטרסב ןוימה תטישל המגוד

 יאלמ םשרמב תומושרה לש ןוימה תוחתפמ תא הוהמה םירפסמ תרדס חקנ

 .לשמל

 בשחמה ןורכזל תומושר לש עובק רפסמ תנזה היהי ןוימה לש ןושארה רבעמה

 תוגצוימה תונייוממה תומושרה ''תרשרשי' תמשרנ רבעמה ףוסב .ימינפ ןוימ עוצבו

 דע ךילהתה ךשמנ ךכ .םיישפחה םיטרסה ינשמ דחא לע םינותנה םירפסמה יי'ע

 יטרס ינש וניתושרלש ןויכמ םיינווכ-וד גווז ירבעמ סנה סירבעמה .טלקה םויסל

 .תובקועה י'תורשרשי'ה תא טרס ותוא לע םושרל איה המגמה .טלפ יטרס ינשו טלק

 .וחא טרסב האבה תרשרשה תא סימשור תורשרשה תופיצר תרבשנש עגרב
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 ס025מת4171א6 5518 - הלעפה תכרעמ

 תופש םוגרתל תוינכתו תוריש תוינכת לש ףיקמ ףורצ הניה הלעפה תכרעמ

 הלעפהה תכרעמו םינותנה דובע תכרעמ .תיטיסב הרקב תינכת חתוקפב תולעופה

 .לוהינו תונכת ,הלעפה תניחבמ תחא תומילש תווהמ

 רוגיפב הריתוה בשחמב םסינותנה דובע תוריהמב הלחש הלודגה תוחתפתהה

 ,רתוי רקי אוה רתוי ללכושמה בשחמה לש ונמז .תומייק ויהש הדובעה תוטיש תא

 תא ,לילכ לטבל אל םא .םצמצל ודעונש תושדח הדובע תוטיש וחתופ תאז רואלו

 .םילצונמ יתלב ,היביכרממ דחא וא ,הלוכ בשחמה תכרעמ התיה ובש ןמזה

 תויוקעה תורטמה

 : הלא תוירקע תורטמ תגשהל תדעוימ הלעפהה תכרעמ

 ; ןותנ ןמז קרפב תעצבתמה הדובעה תומכ כ''הס אוהש ,תכרעמה קפסה תלדגה .1

 הדובע תדיחי תשגה ןיב ףלוחה ןמזה אוהש תכרעמה לש הבוגתה ןמז תנטקה 2

 ; תכרעמהמ תואצותה תלבק ןיבל

 ; בשחמה תדיחי להנמ לש ותדובע תלקה 3

 ; ןתינכתה לש ותדובע תלקה .4

 ; ליעפמה לש ותדובע תלקה .5

 ; םינותנה דובע תכרעמ לש ןנכותמו רידס לודיג .6

 נז חוקלה יכרצל המאתה .7

 בשחמה ןורכזל ןתנעטהו יטנגמ ןוסחא ןקתמב תוינכת תרימשב ןוחטבה תלדגה .8

 .עוצבל

 קפסהה תלדגה

 תכרעמ לש הקפסה תלדגהל תחא ךרד וניה ףטוש תודובע-םרזב ףוצרה לופטה

 ידי לעו ,הדובעל הדובעמ יטמוטוא רבעמ ידי לע רשפאתמ ףוצרה לופטה .בשחמה

 (םיקסידו םיטרס ילילג : ןוגכ) ,םייזיפ םיצבק תבכרהבו תנכהב ליעפמה תכרדה

 .הל תומדוקה תודובעה תמלשהב קסוע בשחמה דועב ,תחא הדובעל םיצוחנה

 יבאשמ ללכ לש רתוי ליעי לוצנ ידי לע םג תכרעמה קפסה תא לידגהל ןתינ

 -תטיש תרזעב גשומ הז לוצנ .תוינכתב ןהו תויזיפ תודיחיב ןה ,בושחה-תכרעמ

 דובע תומישמ ןיב תכרעמה יבאשמ לש תילמיטפוא הקולח הרידסמ רשא הרקב

 שומשב תוקלחתמו ,תחא הנועבו תעב ,השעמל ,תועצבתמ הלא תומישמ .תונוש

 .תיזכרמה דובעה-תדיחי לע הטילשבו ,טלפ /טלק תודיחיב ,הנסחא םוקמב ,תוינכתב

 לכל ,ןתינש המכ דע ,הפוצר תינרצי הקוסעת חיטבהל האב הלעפהה תכרעמ

 .םינותנה דובע תכרעמ יביכרמ

 הריהמ הבוגת

 םרוגה לש ותופתתשה תדימ תלבגה ידי לע רקיעב תגשומ הריהמ הבוגת
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 תכרעמ תרגסמב יטמוטוא ןפואב תודובעב לפטל ותינ .םינותנה דובע ךילהתב ישונאה

 טרסל בוקינ יסיטרכמ םינותנ תרבעה : ןוגכ ,טלפ/טלק לש הבסה-תולועפ .תחא

 .בשחמה ותואב בושיח יכילהת סע תחא הנועבו תעב עוצבל תונתינ יטנגמ

 בשחמה תדיחי להנמ תדובע תלקה

 :ידי לע םינותנ דובע תדיחי לוהנ לע הליקמ הלעפהה-תכרעמ

 ןמזה תא רצקל תנמ לע םינוש םישנא ןיב תונכת תודובע קלחל תורשפאה .1

 .הנורתפ ןיבל היעבה תרדגה ןיב

 .תויופידע רדס יפל תודובע עוצב .2

 .תכועמה יביכרב שומשה סושרו ,תודובעל בשחמ-ןמז םושר 3

 .הלעפהה תכרעמ תא תווהמה תוינכתה לש ליעי ןוכדע .4

 ןתינכתה תדובע תלקה

 . : תרזעב תונכתה לע הליקמ הלעפהה תכרעמ

 תונתינה תופשבו םיגשומב הנורתפו היעבה חתוסנ םירשפאמה תונכת ירזע 1

 .הלקנ לע הנבהל

 .ןהב שומשה ברש תוינכתלו תורגשל תידיימו החונ השיג .2

 .םינותנו תוינכת הלקנ לע תונשלו ,קודבל ,ןסחאל תלוכיה 3

 -כת תונבל ידכ םירחא תינכת יעטקב םבלשלו םיקלחב תינכת תונבל תלוכי .4

 .תושדח תוינ

 .תושדח תוינכת תקידבל תויטרדנטס תורש תוינכת .5

 ליעפמה תדובע תלקה

 :ידי לע ליעפמה לע הליקמ הלעפהה תכרעמ

 .תויעמשמ-דחו תויפיצפס תוארוה .1

 -םפמה תטילש הז ללכבו ,הלעפהה-תכרעמ ןיבל ליעפמה ןיב תורבדהל תלוכיה .2

 .ךרוצה הרקמב הלעפהה תכרעמ לע ליע

 תוינכת תעונתו ,םינמז ,תואיגש םושר) הלעפה-ןמוי לש ןמיהמו יטמוטוא לוהנ 3

 .(םינותנו

 שימגו רידס לודג

 סינותנה דובע תכרעמ לש תערפומ יתלב תוחתפתה תרשפאמ הלעפהה תכרעמ

 :ידי לע םיבר סינוויכב

 ל .תונכת-ירזע לש הבחר תשק .1

 םאתהכ הלעפהה תכרעמ יביכרמ לש םינוש םיפורצ רשפאמה ,ירלודומ הנבמ 2

 .חוקלה לש םינתשמה םיכרצל סאתהבו ול רושקה דויצהו בשחמה לדוגל



 ---=====₪=₪=מ=פפ 0...
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 לש ילגרטניא קלחב חוקלה לש םינותנו תוינכת ץובש לע לקמ רשא הנבמ 3

 .הלעפהה תכרעמ

 סע רשק אלל תורחא תוינכת וא םימשרמ לא תונפל תוינכתל שפוח תקנעה .4

 םאתהב ,תומייוסמ תולבגהב) טלפהו טלקה תודיחי לש םימייקה סיבכרהה

 .(השיגה תטישו דויצה תוצובקל

 .הלעפהה תכרעמ תלדגה םע שדחמ תונכתב ךרווצה לוטב .5

 חוקלה לש םינתשמה םיכרצל הלעפהה-תכרעמ תמאתה

 יבאשמ לוצנ ריחמב ךא ,הב שמתשמל םיבר תונורתי הקינעמ הלעפה תכרעמ

 םיתורשהמ םיביו .דובע ןמזו ינוציחו ימינפ ןורכזב םוקמ : הדיקפת יולימל בשחמה

 חוקפו תוינכת תניעט ןוגכ) םייסיסב םיתוריש םניה הלעפה-תכרעמ ידי לע סינתינה

 םה םינתינ םא ןיב ,דובע ןמזלו הנסחא סוקמל םיקקזנה (טלפ/טלק תולועפ לע

 -תכרעמ ידי לע םיקנעומה ,םירחא םיתורש .ואל םא ןיב ,הלעפהה-תינכת תרגסמב

 ,ליעי עוצבב םימלתשמ ךא ,םייסיסב סניא תוינכת תירפס לוהנ ןוגכ ,הלעפהה

 .ןומאהו הכרדהה לטנ תלקהב וא ,םדא-חוכב ןוכסחב ,תודובעה תשק תבחרהב

 לש תודחוימה תושירדל התמאתה תדימב היולת תכרעמב שומשה תויאדכ

 -תדיחיב ץוחנ וניא ךא ,ותתל תלגוסמ הלעפהה-תכרעמ רשא תורש .בשחמה-תדיחי

 הלעפהה-תכרעמ תננכותמ ,ןכ לע .הנסחאב סוקמ סופתיש רוסא ,תמייוסמ בשחמ

 .טתוציתנ יפל הריחבל םינתינ ,םידדוב םיביכרממ היונב איהו ,ירלודומ ןפואב

 תיברימ הדמב תמאות ,דויצ לש םייוסמ ףורצ תלעפהל תשמשמה ,הלעפהה-תכרעמ

 םהידיקפת יבגל הנוכנו תנזואמ תכרעמ ומע דחי תרצויו ,הזה דויצה ףורצ תא

 ירלודומה הנבמה רשפאמ ,םינותנה דובע תכרעממ תושירדה לודג םע .םיפתושמה

 .תלדגומה דויצה תכרעמל המיאתהל ידכ ,החונה התבחרה תא הלעפהה-תכרעמ לש

 לודיגב תושימג דצב ,רצק תווטל תושימג לש ןורתי שי הלעפהה-תכרעמל

 תווהמה תוינכתה .תושירדב םייעגר םייונשל המצע לגסל הלוכי איהו ,ךורא חווטל

 השיג ןקתמ יבג לע ,הלעפהה-תכרעמ תירפסב תוגלטוקמ הלעפהה-תכרעמ תא

 .הדובעה תעשב תידימ השיגל תנתינ היהת הירפסה לכש ךרוצ ןיא ךא .הרישי

 רשפא ,דבלב תומייוסמ תודובעל דעוימ וא ,רידנ םהב שומשהש ,חירפסמ םיקלח

 .סארק וא קסיד ןוגכ ,הרסהל ןתינש יטנגמ ןוסחא ןקתמ יבג לע םנסחאל

 םלוא ,יטנגמ טרסב הלעפהה תכרעמ תנסחואמ ןהב בשחמ תוכרעמ תומייק

 .רתויב םיבר הרישי השיג ןקתמב הנוסחא לש תונורתיה

 בלשל ישוק ןיא ,בשחמה תושירד תא תמאותה הלעפהה תכרעמ תריצי רחאל <

 -תופשמ םוגות-תוינכת ןזכ ,בשחמה תדיחי לגס ידי לע ובתכנ רשא תוינכת הב

 םיתעל ןהב שומשהש תוליגר תוינכת ףא וא ,תורש תוינכת וא ,תודחוימ תונכת

 הינפה ךרדבו ,ןגולטק תטישב ,ןתנסחא ןפואב זא הנימדת הלא תוינכת .תונמוזמ

 .הלעפהה תכועמ תא תווהמה תוירוקמה תוינכתל ,ןהילא
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 360/.מ.ב.י בשחמל הלעפהה תכרעמ

 אובמ

 הנוכמה לש תויזיפה תונוכתה חותנ יי'ע תישענ בשחמ לש הלועפ רשוכ תכרעה

 תיעוצקמ הפשב תארקנו ול תמאתומה הלעפהה תכרעמ לש תונוכתהו (11070וע0ז6)

 .(50[וועסז6) ''ךר דויצי'

 תקזחהל תויללכה תואצוהה ךותמ רכנ קלח הווהמ ןייופנו תוינכת תביתכ ריחמ

 םיננכתמה לע רתוי ללכושמו ףיקמ םיוסמ בשחמ לש 50[וושוזש -הש לככ .בשחמ

 .הלוכ בשחמה תכרעמ תקזחה לש תואצוהה תודרוי ךכמ האצותכ .תוחפ תנכתל

 המישרב .360/.מ.ב.* תכרעמה רובע וחתופש תוינכת רפסמ לש רואת ןלהל

 תומייק ךכל ףסונ .הנוכמה לועפת ךרווצל תורישי וחתופש תוינכתה קר תולולכ וז

 "ומה תוינכת לש תומילש תוכרעמ ןהש (4קק!ו60וזס0מ 2זסָפז0סווו8) י'םימושי תוינכתי'

 .(5ע5/685) תורדגומ תויעב ןורתפל תולעפ

 ./'הלעפה תכרעמ' תארקנה תיזכרמ תינכת ידי לע תלהונמ בשחמה תכרעמ

 .ם05 -- עכו5% 0 קסזוווו8 5ע5וסוה : הלעפהה תכרעמ תא גיצהל ונרחב ונינפלש המגודב

 יללכ הנבמ -- 05 -- הלעפהה תכועמ

 רשאכ ,יטנגמ קסידב תונסחואמ חוקלה תוינכתו הלעפהה תכרעמ תוינכת

 ןורכזב אצמנה תכרעמה ןיערג לש הרישיה השיגה חוטב תאצמנ ןהמ תחאו דחא לכ

 דע 400-ןורכזל תינכת לש הנעטהו השיגה ןמז .דובעה ןמזב עובק ןפואב בשחמה

 .הינש תויפלא 0

 .תחא הנועבו תעב תונוש תוינכת שולש ליעפהל הלוכי 05 הלעפהה תכרעמ

 בשחמב תולעפומה חוקלה תוינכתו הלעפהה תינכת ןיב ןורכזה תקולח תא ראתנ

 :65א8 לש

 9 1% 20% לש הרקב תינכת

 4188 -כ תיסיסבה תינכתה

 םיתב 6 בשחמב תלעפומה חוקלה לש

 כ-  888

 כ-  688

 (תויבס 8) םיתב 1024 = א8 (*)

 תכרעמב בולשל ורחביש תויורשפאה רחבמב היולתו דבלב הכרעה איה וז הקולח-

 .הלעפהה



 ה תת ְֶ ָ-₪תְ)]?רס'(\!'"-0------ ב. ורכב דרה המ חו"ל קומלוסותקמשו

 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה 212

 00%8ז0ק₪ח1 = 86 | "כ תונמוסמ חוקלה לש תוינכתה
 1-סז6870וווו6 1 = 1

 1/016810ו081 2 = 2

 ,86 תינכתה ינפ לע הלועפ תופידע תולעב ןה 72, א] תונמוסמה תוינכתה

 תכרעה .םיבקונמ םיסיטרכ תאירק וא הספדה ןוגכ 020.1א8: תוינכת ןה ןתוהמבו

 .6!76קז000551ו8 תינכתכ לועפל הלוכי 1 תינכת .ץוחנש הממ ההובג ןרובע ןורכזה

 תינכתל ןורכזה ןובשח לע הל שורדה ןורכזה תומכ תא ביחרהל ןבומכ שי זא םלוא
 .םש

 השיגב תואצמנ ןה ןכ לעו ,יטנגמ קסידב תונסחואמ הלעפהה תכרעמ תוינכת

 .בשחמה ןורכזב רשא תיסיסבה הרקבה תינכת לש הרישי

 רומשל לבוקמ .חוקלה לש תוינכת תירפסל בצקומ קסידב יונפה םוקמה

 תכרעמב .םינוש דובע יכלהמב תושורדה תועובק תונוש תואלבט סג קסיד ותואב

 הביתכ ינפמ הרישי השיג ינקתמב םיצבק תחטבהל חוקפ ןונגנמ םייק הלעפהה

 .גגושב הביתכ ינפמ איה םג תנגומו בוק הניה הלעפהה תינכת .תנווכמ אל

 הלעפהה תכרעמ לש םייטיסב םיתווש

 קלחה .סוגרת תוינכתו תורש תוינכת ,הרקב תינכתמ תבכרומ הלעפהה תכרעמ

 .הרקבה תינכת איה תכרעמה לש יסיסבה

 תא תעבוק ,ףוצרה תודובעה םרז לע תחקפמ ( 01 עזספזשממ) -- הרקב תינכת

 הרקבה תינכת ןיערג .טלפ /טלק תולועפ לע תחקפמו תכרעמה ךותב הדובעה תמירז

 .הלעפהה תכרעמ תולועפ לש תופיצרו סואת תיטבמו ימינפה ןורכזב תע לכב אצמנ

 ןווכזה תדיחימ ימינפה ןורכזה לא םיאבומ הרקבה תינכת לש םירחא םיקלח

 .ךרוצ םהב שי רשאכ ינוציחה

 : הרקבה תינכת לש הידיקפת תא תוצובק שלשל קלחל רשפא

 ; בשחמה ידי לע םידבועמה םינותנהו תוינכתה לכ ןוגרא : םיצבק לוהנ .1

 .בשחמה לש הלעפה סםשל תודובע סרז תחטבה : תודובע לוהנ 2

 .תכרעמה לש תיזכרמה הדיחיב תונוש תומישמ לש ליבקמ עוצב : תומישמ לוהנ 3

 ע6ו6 00808681 -- םיצבק לוהנ

 סינותנ-יצבק לש בר רפסמ לוהנ לש הדבכנה היעבה תררועתמ בשחמ ןקתמ לכב

 : תואבה תורטמה תגשה ייי'ע וז היעב ןורתפב רוזעל האב הלעפהה תכרעמ .תוינכתו

 .םינותנ יצבק וא תוינכת לא הינפו ןוכדע ,ןוסחאב תושימג .א

 .םינתינכתה ןיב סהב שומשהו םינותנ יצבקו תוינכת לש תישפח הפלחה .ב

 הינפל תרדוסמ הטישו ,םינותנ יצבקו תוינכת רותאו יוהזל תודוסמ הטיש | .ג

 .םרותא רחאל םיצבקה לא

 לכ לש ןנכתו ומ לש יתפוקת רקס תכיועל ןקתמה להנמ ידיב תורשפא .ד

 .תינוציחה הנסחאה תודיחי

 תולועפ לע יזכרמה חוקפה אוה- הלעפהה תכרעמי לשי םיתורשב דבכנ קלח

 תנתונה 1065 ([העמו 0אועומו 00170[ 8ע5ו6א) תוקפה תינכת תועצמאב הקפהו הנזה



 23 סינותנ .דובעל תכרעמ תנקתה

 יתביתכמ ןתינכתה תא תררחשמו הקפהו הנזה ינקתמ לש ןווגמו בר רפסמל תורש

 תפיפחל תוגאוד הלא תורגש .םיצבק לא תסחיתמ רשא תינכת לכב תומוד תורגש

 הקידבבו הביתכב תולפטמו ,בשחמה לש דובעה תלועפ םע טלקהו טלפה תלועפ

 יגוס המכל טלק/טלפ תורגש תומייק .םיצבקה יבג לעש תוימינפה תויותה לש

 : דובע

 טרס ,ןקתמ לכ יבג לע ,תויגול וא תויזיפ תומושר לש (56שא6ו/1/00) בקוע דובע .1

 .הרישי .השיג תנסחא וא יטנגמ

 .(ז1ּז46א הרישי השיג תנסחאב תויגול וא תויזיפ תומושר לש בקוע-יתלב דובע 2
 5910011101. 2160[ )100055/ 

 שארמ סתוזחל תורשפא ןיאש ןמז-יחורב םיקחרממ תולבקתמה :הורודשת דובע * 3
 .(6[176קו-0ס06551ו18 )

 : םייטנגמ םיטרס יצבקל השיגל םיסחיתמה םידחוימ םיתורש

 תדיחי סע םינקתומה סיטרסב םסיינמז-וב הביתכו האירק --ַאטמ] ו/!ו6 6(1/71 1

 : .םיצורע ינשל הרושקה הרקב

 הרקב תדיחי תרזעב םיצורעו םיטרס ןיב תיטמוטוא הפלחה --16ק6 5וט(011ז:₪ 2

 .םיצורעו םיטרס רפסמב הליבקמ הביתכו האירק תרשפאמה

 הלעפהה תופיצר תחטבהל תודובע לוהינ

 קסידב גולטקו תינכת םוגרתמ לחה ,רתויב בחר אוה ןאכ ''תודובעה'' גשומ

 רשאכ ,דובע תוינכת .לש .בר רפסממ תבכרומה תירתסמ הדובעב הלכו .תכרעמה

 -יצר םייקל ידכ .דעצ ירחא דעצ הינשל תחא תינכת לש עוצבמ םירבעומ םינותנה

 תכרדומ תונושה היתודיחי לש ילמיסקמ לוצנ ךות בשחמה תכרעמ תלעפהל תופ

 שארמ ןונכת חיטבמ הרקב יסיטרכב שומשה .הרקב-יסיטרכ יי'ע הלעפהה-תכרעמ

 .הלועפה ןמזב ישונאה םרוגה לש העפשהה תעינמו ולעפויש תודובעה לש

 : תוצובק שלשל םיקלותמ הרקבה יסיטרכ

 ; (הדובע ףוס ,הדובע תליחת) היחנה -- \

 ן (לשמל סיצבק ייונכ) הרדגה --

 ; (עוצב םסשל ןורכזל איהשלכ תורש-תינכת וא חוקל תינכת תנזה) הארוה --

 רתוי בו הנכה ןמז םייק הלעפה תכרעמ תלעפומ אל סהב םיבשחמ תוכרעמב

 תוארוה רשאכ שרדנה ןמזה תמועל תינכתו תינכת לכ לש עוצבה תלחתה ינפל

 .ל'נה הטישב תורסמנ

 תורשפאה םסג תמייק ,בשחמה לש הלועפה תופיצר תחטבהל תולועפה תרגסמב

 םיאנתב רשא ,ןנכתמה לש האיגש וא דויצב הלקת לש הרקמב וליפא ךישמהל

 הנרוצעת אל תונכתו הנוכמה תולקת .הנוכמה לש תידימ הריצעל תומרוג םיליגר

 יטמוטוא ןפואב הליעפמ תיזכרמה חוקפה תינכותש ןויכמ בשחמה תכרעמ תא

 ךכ לע םינותנהו דימ הלגתמ הלקתה רוקמש הזכ ןפואב ,תרוקבו חותנ תוינכת

 תא קיספהל תלגוסמ תכרעמה .(העדוה תספדה .תועצמאב) ליעפמל םירסמנ

 הטטנמשכינאש ו

 ג שדד

 7" ראה=

 ,.גמרטעוטכפומקה טפט : שכח דנה
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 יטמוטוא ןפואב ךישמהלו (ןנכתמ!ו תועט לש הרקמב) הלקתל המרגש הדובעה

 .רותב האבה הדובעה עוצבב

 תומישמ לוהנ

 .בקוע רדסב םינותנ דובע לש תומישמ תועצבתמ םיבשחמה תוכרעמ בורב

 תכרעמ יביכרמ לולכמ לש ריעז קלחב קר ןמז תודוקנ לכב תושמתשמ ןתיבומ

 .בר ןמז סילטבמ םיביכרמה תיברמ םיאצמנ ךכמ האצותכו ,בשחמה

 -- תחא הנועבו תעב תודובע רפסמ לוהנ ידי לע הז בצמ עונמל רשפא

 תכרעמה יקלח סםתוא לש אלמ לוצינ ידי לע רשפאתמ רבדה .א[!ז[:קזסקזםווווווןוזק

 תולת בייחמ וניא תומישמ לש ליבקמה עוצבה .תונוש ןמז תודוקנב שומשב םניאש

 ןלהל .תודובעה רתיל רשק אלל תמייתסמו הליחתמ תחא לכ ,ןהיניב איהש לכ

 : תומישמ לוהנ תינכת ידי לע םיעצבתמה םידיקפתה תמישר

 ; ימינפה ןורכז חטש תאצקה --

 ; ןורכזל תורגשו תוינכת תנעטה --

 ; ןורכזב תואצמנה תורגשו תוינכתב שומשה רדס תעיבק --

 ; הינשל תחא המישמ עוצבמ דובעה תדיחי תבסה --

 ; הינשב תחא המישמ תוברעתה תעינמ --

 .ורדגוהש תויופידעל םאתהב תומישמה עוצב לע חוקפ --

 תויטרדנטס תורחא תוינכת וא ןכרצה לש תוינכת 3 דע ליעפהל הלוכי תכועמה

 .(המצע הלעפהה תינכתל טרפ) ןורכזב ,וז דצב וז

 תלצנמו בשחמב תלעופה תיסיסבה תינכתה יהוז -- 806%קזסומ(6 : תוינכתה ייונכ

 .תרחא דובע תינכת לכ וא ןוימ ,ןוכדע תינכתכ התוא תוארל רשפא .וינקתמ לכ תא

 השעמלו [/0 לוצנב תופידעה תולעב תוינכת יתש ןה ?סז68ז0וו802, [סזספז 1

 דויצ תוליעפמ וז תרגסמב תוינכתה .הלעפהה תינכת יתורש תלבקב תופידעה ןהל

 הלועפ עוצב ןיב ישפחה ןמזה .(תרושקת דויצ ,םיסיטרכ ארוק ,תספדמ) יטיא [/;0

 .דובעל 86 תינכת י''ע תלצונמ יטיאה ןקתמה י''ע הינשל תחא

 תטיש תועצמאב תרחא תינכת י'ע הגגשב הסירה ינפמ תונגומ תוינכתה שלש

 .(5[סז0ק6 270/60/ו08) ''ןורכזה תנגהי'

 6166'7סווווו[והז601וסמ -- תרושקת דויצ תלעפה

 תרושקת דויצ יגוס לש הבחר תשק לע חקפל הלוכי ע05 הלעפהה תכרעמ

 -פהל תינכתה .הב תבלושמה ,תרושקתה דויצל תדחוימה חוקפה תינכת תועצמאב

 ךרדב (ע2, ץ1)- תפדעומ וא (86) תיסיסב תינכתכ לועפל הלוכי תרושקת דויצ תלע

 .טלפ /טלק תודיח* תורשל הנושאר תופידע תלעב ת1 -כ לעפת איה ללכ

 לפטל תיזכרמה הורקבה תינכת תלוכיל תודוה עוצבל תנתינ תרושקת דויצ תלעפה

 'הלוכי וכ תוברעתה .סייופצ יתלב םינמזב ,(1ה(סזזווקווסו) תוינוצח תויוברעתהב
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 תרבחב הסיט סוקמ תאצקהל וא קנבב חוקל לש ןובשח בצמ רורבל השורד תויהל

 .תרושקת דויצ סע תלעופה הפועה

 ותואב תלעופה תינכתב הדובעה תא תוינש יקיקלח המכל קיספת הרקבה תינכת

 ,הבושת ןתמל םישורדה סינותנה תא גישת ,התליאשה תא טולקת ,בשחמב ןמז

 תינכת .הקספוהש הדובעה לש ףטושה עוצבב ןכמ רחאל ךישמתו הלאשה לע בישת

 וא ןוכדע ,ןוימ ומכ תורחאה תוינכתהו תותליאשל היפצ בצמב היהת תרושקתר

 .התליאשל הבושת סשל הנקספותש דע ףוצר ןפואב הנלעפת םיחתוודה תנכה

 הלעפהה תכועמ לש םיפסונ םיתורש

 תיסיסבה הרקבה תינכתב םיבלושמה םיפסונ םיתורש תקפסמ הלעפהה תינכת

 : הלש

 507086 2זס(601זסה [60/ווק6 -- )ורכז יקלח לע הנגה ןונגנמ

 -מאב הנוכמב תולהנתמה תודובעה לש ןיקת עוצבל תגאוד תיזכרמה חוקפה תינכת

 ,בשחמב תלעופה תמייוסמ תינכת רשאכ תמייק היעבה .ןורכזה תנגה ןונגנמ תועצ

 םינותנ תקיחמל םסורגל תולולעו ןנכתמה י''ע תוריהז אלל ובתכנש תוארוה תללוכ

 -תה ךותו דימ תברעתמ תוקפה תינכת .ןורכזב סינגומ םירוזיאב סירמשנה םיינויח

 הדובעה תינכתמ תרחא הדובע עוצבב הכישממו תרבוע ליעפמל המיאתמ האר

 .ליעפמה יי'ע תרחא הלועפ תשרדנ ןפ סא אלא ,תימויה

 2450 ץוו6 קיסו(ט6(וסח -- הרישי השיג ינקתמב םיצבק תנגה .

 השיג ינקתמ לע ןגהל תלגוסמ (1005) הקפהו הנזה תולועפ לע תוקפה תינכת

 .גגושב הסירה ינפמ (םיטילקת) הרישי

 םיטרסב הגוהנה וזל הליבקמה (10065) תויותה תטיש איה תלבוקמה הנגהה

 :תולובג לש םיחנומב קסידה חטש תא תללוכו הבחרוה איה-ןאכ םלוא ,םייטנגמ

 קסיד סג ןגומ וז הטישבש ןייצל שי .ץבוק ותוא רובע וצקוהש סילולסמו םירדנילצ

 . .הסירה ינפמ הלעפהה תכרעמ

 0060%קסזמ[/ 6510 -- רוזחשו תרוקב תודוקנ

 רומשל ךרוצ שי ,ךורא ןמז קרפ ךשמב לועפל הכירצ תמייוסמ תינכת רשאכ

 עוצבב הקספה לוחת סא הדובעה תא ךישמהל היהי ןתינ ןהמש ,תרוקב תודוקנ

 הלקת ללגב לוחל הלוכי הקספה .שדחמ ליחתהל םוקמב ,הדובעה לש ןיקתה

 .לשמל למשחה סרוב

 .בשחמה ןורכזב תינכתה בצמ תא הלעפהה תינכת תמשור תרוקבה תודוקנב

 רזחשל היהי רשפאש ידכ םירחא םינקתמו םיטרס ,סיקסיד : הנזהה תודיחי בצמו

 תרוקב תדוקנ ץבוק סושר .הדוקנ התואמ דובעה לע רוזחל הצרנ רשאכ בצמה תא

 .יטנגמ קסיד וא טרס לע תושעהל לוכי

 רש
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 תינכתה לש ליגרה טלפה טרסב שמתשהל רשפא ,טרס לע םשרנ בוקה רשאכ

 08 תינכת .רוזחש תודוקנ לש תומושר םג ללוכ אוהש ,ץבוקה תרדגהב ןייצל קרו

 : .\בוקה תאירק תעב ולאה תומושרה לע גלדל עדת

 .עובק חטש רומשל רשפא קסידב רוזחשה תודוקנ ץבוק תא םימשור רשאכ

 .רוזחשה ןונכת תניחבמ יוצרש יפכ ,רתוי וא םיתש ,תחא רוזחש תדוקנ ליכי רשא

 ליעפמה .תמייוסמ תרוקב תדוקנ רוזחשל ליעפמה לש הארוה י''ע השענ רוזחשה

 םיסיטיוכו תספדמב םיאתמ ריינ םש (םיטרסו קסיד) ןוסחאה ינקתמ תא ביכרמ

 התואמ .הלעפהה תינכתל הארוהה תא ןתונ זאו שרדנש יפכ ,םיסיטרכה ארוקב

 .רוזחשה תדוקנ ןויצ ןמזב ומכ התלועפ תא חוקלה לש תינכתה הכישממ הדוקנ

 1ו(6זע01 11ומ6ז ?"ע תודובעה עוצב ינמז לע חוקפ

 תועצמאב הנוכמב תלהנתמה חדובעה לכ לע תחקפמ תיזכרמה חוקפה תינכת

 הל בצקוהש ןמזה תא תרבוע תמיוסמ הדובע רשאכ .ןמזה לכ לעופה ימינפ ןועש

 תוקפה תינכות תברעתמ ,(תוינכת תקידבל ןמז תאצקה תעשב דאמ הבושח הדוקנ)

 -חנהל םסאתהב) דימ הדובעה תא הקיספמ וא הלאשב ליעפמה לא הנופ ,תיזכרמה

 לנמז סושרב -- ןועשה לש ףסונ שומש .רותב האבה הדובעל תרבועו (שארמ תוי

 .בשחמב תודובע לש עוצב

 10090086 2700655075 -- תונכת תופש םוגרתל תוינכת

 .תונכת תופש םוגרתל תוינכת רפסמ תובלושמ 205 -- הלעפהה תכרעמב

 דומלל תולק תונכת תופשב שומשה תא ןתינכתל רשפאל ידכ תואב ולא תוינכת

 תונכתב הכורכה תיולבלה הדובעה לש לודג קלחמ ותוא תוררחשמה ,הנבהלו

 תריציל שורדה הדובעו דומלה ןמז תא תוניטקמ ןה ,ךכ ידי לע .תויעבל תונורתפ

 : תואבה תופשל סוגרת-תוינכת תובלושמ 360 הלעפהה תכרעמב .תוליעי תוינכת

 תק6, כ/1, 00802, ץסתדתגא, 455

 -פאמה הדיחא תינבתב הנוכמ תפשב תינכת תרצוי הלא סוגרת תוינכתמ תחא לכ

 -תופשב ובתכנ רשא תינכת יקלח לש םפורצ ידי לע תחא המילש תינכת תינב תרש

 תנמ לע ,הניחב יעצמאב םוגרתה-תוינכת לכ תודיוצמ ,אק6-ל טרפ .תונוש רוקמ

 ,תוינכת יקלח וא תוינכת לש יוסנו הניחב ךורעל תורשפא ןתינכתה ידיב תתל

 .יביטקלס ןפואב ףאו ,עוצב תעשב תרמוא תאז ,ימניד ןפואב

 תחתקפמה תינכתה תעדוי ,תינכתה שארב םיאתמ הארוה סיטרכ תסנכה יי'ע

 הז עגרב תנזומה תמיוסמה תינכותב תנכתמה שמתשה הב תונכתה תפש יהמ

 תלועפ ךרד תינכתה תאירק בלשמ לחה ,ףטושו ידימ עוצב תרשפאמ איה .בשחמל

 דע המצע הדובעה לש ידימ עוצבל ךשמהבו הנוכמה תפשל יטמוטואה םוגרתה

 \ .תויפוסה תואצותה תלבקל

 455ע)/878% -- רלבמסא

 יתררחשמ .תנכתמה תדובע לע לקהל הדעונ רלבמסאה תפשב תונכתה תטיש
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 || לש הכורא הרדס הווהמ רשא ,המצע הנוכמה תפשב בותכל ךרוצה ןמ ותוא

 | ,ךכל ףסונ .רוכזל חונש םילמסב שמתשהל ול תרשפאמו תועמשמ תורסח תורפס

 יתטשל תודוקפה םוקמ תא בשחל ךרוצה ןמ הלא ןונכית תוטיש ותוא תוררחשמ

 רואת עובקל לוכי ןנכתמה .בשחמה .לש ןורכזה ךותב סיעובקה סינותנהו םידובעה

 -כתה תדובע ידכ ךות תונפל שי וילא ,הנוכמה לש ןורכזב םוקמ לכל (תיות) ילמס

 ןהל תתל לוכיה ומצע ןנכתמה י''ע תועבקנו תויתיבאפלא ןה הלא תויות .תינ

 : .'וכו י'העונתי'' : ןוגכ ,ותדובעב רושקה ןבומ

 תובותכ תעבוק ,הנוכמה תפשב תודוקפל םילומיסה תא תמגרתמ תינכתה

 הנוכמה תפשב המילש תינכת תלבקתמ רשא דע ,תיות לכל בשחמה לש ןורכזב

 .45567101ע 1000810086 -- וז תונכת תפש תארקנ ןכלו

 -רומ תודוקפב שמתשהל םסג ,םילמס תביתכל ףסונב ,תלגוסמ רלבמסאה תפש

 תובורק םיתעל המצע לע תרזוחש תודוקפ תרדס לכ .(ע/00ז0 1מ5וזווסווסמ) תובכ

 וזכ תינכת םא .תיות -- ילמס סש סג הל ןתינו דבלב תחא סעפ תנכתמה י''ע תבּתכנ

 י''ע רבחמ אוהש תינכת לכב התוא ץבשל ןנכתמה לוכי ,רלבמסאה תירפסב תללכנ

 יטמוטוא ןפואב ארקת הנוכמהו ,(ןתינש ילמסה םשה) דבלב תחא הארוה תביתכ

 דאמ תללכושמ ורקמה תפש .ןתוא עצבתו וז תיותל תוסחיתמה תודוקפה תרדסל

 .רותפל האב איהש היעבה לש ילולימ רואתכ תיארנ איה .הלעפהל החונו

 ץסתזתגוא

 תצורמב הללכושו החתופ רשא ,דאמ תלבוקמ תונכת-תפש איה /סז!זשו"ה תפש

 שומשה תמזוי ףא התיהש) .מ.ב.י תרבח לש תפתושמ הדובעב תונורחאה םינשה

 .( גוווסזוססמ 510000705 45500/0/וסח- ?יאקירמא םינקת ןוגראו ,היתותוקל ,(וצז הפשב

 עדמ ישנאו םיסדנהמ ידיב תנתונו הקיטמיתמה תפשל המודב היונב וז הפש 454)

 ק'ג .םהיתויעבל תונורתפ חוסנל חונ ילכ

 צץ = 4 * םאקע (8 * א) :ךכ תיארנ צ = ג69א | החסונה עוצבל הארוהה

60808 | 
 -תוה רשא הפש איה (ססוונוווסה ₪8115518655-00ז10ו1160 1רוושוו666) 60280],-ה תפש

 בחרנ שומש האצמ וז הפש .להנמבו רתסמב םינותנ דובע תויעב לש ןנורתפל המא

 ."שמו םינרצי רפסמל תפתושמ הדעו ידי לע החתופ איהש רחאל ,ב''הראב רקיעב

 .ב'.'הרא לש הנגהה דרשמ לש ותארשהב ,םיבשחמב םישמת

= 

 =< ,ץ" רפורפ6שש הל

 רתוי זוע ,תנכתמל רתויב החונ הרוצב תוינכת תביתכ תרשפאמ תאז תינכת

 לש תדחוימה הפשה ןמ קתנהל תנכתמה לוכי ןאכ .4550/0[ע"-ה תטישב רשאמ

 הפשב םיטפשמב שמתשמ אוה םישרדנה טלפהו טלקה ראתש רחאל .הנוכמה

 ,דחוימ ריבחתב בתכנה הזכ טפשמ לכ .השורדה דובעה ךרד תא ראתל ידכ תילגנאה

 : .הנוכמה תפשב תודוקפ תרדסל 00801-ה תינכת יייע םגרותמ

 תפש תדעוימ ,תויטמתמ תויעב ןורתפל תדעוימה ת0ת7א4א-ה תפש תמגודכ

 הרשכה תשרוד איה םג הומכ .להנמ יכרצל םינותנ דובע לש םיאשונל00801 3

 ..תנכתמה לש רתויב הרצק

 .. רר-- רו ויש, ה. יש. וו +- ככ 9 - 7
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 :00805₪ -ב בותכל תנכתמה לעש תרוכשמ בושחל תודוקפ תרדס תיארנ ךכ
 -  ססאעטדמ 08055.ת8צ.

 - 08055.עגצ 15 0085 70 תסטתנצ.אגדמ
 עוטנדנעעזתפ םפצ תססטת5-.סאא.

 - 50818401 1א6ססאומ-14% ע50א 08055.עגצ
 01/1א6 אפש-עתגצ.

 .- ?תזאז אתמש-תאצ.
 - א 1451-אגא 5109, ם165 60 10 60א(?טדמ-ת4צ

 -קמ תינכת םוגרתמ רתוי הריהמ 00802 תפשב תינכת סוגרתש שיגדהל יוארה ןמ

 אלו תינכת יעטק וא םיטפשמ לש אוה םוגרתהש ןויכמ 4558/8188 תפשב הליב

 .תודדוב תודוקפ

 תויספזםמואווווש 1,0₪ַווַפ6ִ 1 -- 1

 .בשחמה ןיב הדרפהה התשענ ינורטקלאה םינותנה דובע תוחתפתה תצורמב

 ( כזסע[6₪1-07168164 תוהובגה תונכתה תופש .תלבוקמל ''ילהנמ''ה הז ןיבל 'ייעדמ''ה

 ילהנמ ןונכת תרטמל דחא ןווכב ןתוחתפתהב ,הז לוצפ וטילבה ךא 10ַפְוָפ6)

 .(קסת1תגא, 460₪) יעדמ תונכת תרטמל רחא ןווכבו(60801)

 רבוגו ךלוה ,דחא דצמ .הז לוצפל הקדצהה הלטב יחכונה תוחתפתהה בלשב

 -הו יטסיטטסה יוזחה : ןוגכ ,תומדקתמ חותנ-תוטישב שומשה להנמבו הישעתב

 םיקקזנ ןעדמו סדנהמה םג ,ינש דצמ .תויטמיתמ תוקינכט ןהש ,יוקה תונכת

 תולועפלו ,תולודג םינותנ תויומכ ןוימל ,םירדוסמ סיחווד תנכהל רתויו רתוי

 תחאכ תוילהנמו תויעדמ תויעבב החלצהב לפטל לגוסמ 360 בשחמה .תובר טלפ טלק

 .ןאולמב הנוכמה תויורשפא לצנל תויתרוסמה תונכתה-תופש לש ןתלוכיב ןיא ךא

 וז אל ךא .הז ןורסח אלמל האב ,ק1/1 ,השדחה תיתילכת ברה תונכתה תפש

 .םיחטשב שמשת םג איה ,תוילהנמכ תויעדמ תויעב ןורתפל חלצת וז הפשש ,דבלב

 ,: איהש לכ ההובג תונכת תפש תרגסמב ללכ סהב לפטל ןתינכתהמ רצבנ רבעב רשא

 .( 8 קזסםזםודוווג8) ןמצע תונכת תוכרעמ תביתכו 8א1/8:66.[60 לש תויעב

 לע אל ךא 60805-הו תק0ת754א-ה לש תויורשפאה לכ תולפוקמק/[ הפשב

 המכ הב שי וז הפש .תיעמשמ-דחו הדיחא ,תחא הפש תרגסמב אלא ,ףורצה ךרד

 לש לוצנל תובושח ןהשו תומדוקה תופשב ללכ תומייק ןניאש תויורשפא המכו

 : ינרדומ םינותנ דובע תכרעמ

 םוקמ לש האצקה לע טולשל לכוי ק/[-ב תנכתמה : תימניד ןורכז נתואצקה .: 1

 .תינכתה עוצב תעשב םינותנ יפסואו רזע תוינכתל ןורכזב

 "הלועפכ ןהו טלקהו טלפה תעשב ןה ,םינותנ לש בר (₪4וזאַוָפ) הכירע רשוכ .2

 .תימינפ

 ,ספדומה ףדה תינבת לע חוקפל תודחוימ תוארוה ידי לע החונ םיחווד תריצי 3

 סינמיס תורשרש דובע לש תוארוה תרזעב ,יתיבאפלא רמוחב דיחאו חונ לופט 4
 - .(5וזתו8 10וו1וו[0(ו0וג)

 הטילש הסונמה ןתינכתל קינעהל תנמ לע ,הרישע איה קז/[ -ה תפש יכ םא
 "בותכל לכוי ,היהי .רשא ונויטנ היהי ןתינכת לכש ,ךכ איה היונב ,בשחמה לע האלמ
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 רפסמ ןיב רחבמ םייקש הרקמ לכבש ,אוה קז/[-ב ןורקע .ותמר יפל תוליעיב הב

 ,וז תיטרדנטס תורשפא .תיטרדנטס תורשפא דךימת תרדגומ ,הפשב תויורשפא

 ידי לע תיטמוטוא רחבית רשא איה (ע6/0ו1| 0קווסא) "לדחמ ידי לע הריחב''ה

 .ונוצר תא שרופמב ןייצמ וניא ןתינכתה רשאכ םוגרתה תינכת

 סנומאו םתכרדה לטנ תא דאמ לקי תוינכתה יגוס לכל תחא הפשב שומשה

 הפשה לש תוצובק-תת דמלל סג רשפאי קז/[ לש ירלדומה הנבמה .םינתינכתה לש

 .היתויורשפא לכל סיקוקז םניאו ,רדגומו םצמוצמ חטשב םקוסע לכש סישנאל

 506זעו06 עוסקזמוה -- 2085 לש תורש תוינכת

 תלעפה תא ןגראלו להנל תיזכרמה הרקבה תינכתל תועייסמ תורשה תוינכת

 2- : .תכרעמה

 ,רתוי וא דחא ,תינכת יעטק ביכרהל וז תינכת לש הדיקפת -- 1וואסַפ6 0(200* .1

 הנכומ תחא תינכתל (תונוש תונכת תופשב וליפאו) דרפנב ומגרותו ובתכנ רשא

 .בשחמב הצרהלו הניעטל

 תכרעמ לש תוירפסה ןוכדעו יונש ,הינבב תלפטמ וז תורש תינכת -- 1:פז0זו60% 2

 :ןה תויופסה .ןהלש סיגולטקהו הלעפהה

 -רוהש ,תוינכתה תונעטומ הנממ ,תירקעה תוינכתה תירפס -- (00ז6-]ווו6ַָ0 107077

 .עוצבל בשחמה ןורכזל [ומא086 ם4ווסז "ה י''ע ובכ

 יעטקו תומילש תומגרותמ תוינכת ןסחאל רשפא וז הירפסב --ת6100010016 1וסזץםזע

 .עוצב-תב תינכתל הבכרהל תודעוימה תוינכת

 דחוימב .רוקמ תפשב תוינכת רומשל ןתינ וז הירפסב -- 50706 5/0/6161 1ופץסץע

 .תכרעמה לש ייורקמ''ה תוינכת תא ןסתאל הירפסה תדעוימ

 41010/651'-- תוינכת יופנל רזע תינכת

 .תינכתה יופנ תעב דבכנ רזע רישכמ תנכתמה ידיב תנתונ 40/0/65[ תינכת

 תמאתומ ונינפלש תינכתה .תונוש רזע תוינכת תומייק תונושה תונכתה תופשל

 ו .455601016- תפשב תוינכת יופנל

 :םה הלש םיתורשהו היתונוכת

 הדבועל .ףסונ סוגרת עוצב אלל תינכתה תודוקפב יונשו ןוקת -- 4וו/סק0וס%

 .תינכתב תונוש תויורשפא תוסנל םינינועמ רשאכ יופנ ןמזב הבר תובישח וז

 השירד יפל לבקל רשפא ,סינוש םיעטקב ,ןורכזה ןכות לש םיספדה -- תוקע

 .תינכתה עוצב לש סינוש םיבלשב

 ללוכה ןורכזה לש ךומנה קלחה ןכותו םירטסיגוה ןכות לש ספדה -- 1

 .(ספףש) תכרעמה בצמ לע םיטרפ

 הרוצב : תונוש תורוצב ןתנהל לוכי ןורכזה ןכות ספדה --  א/גומ 5/סז0ַה6 זמ[

 .תוארוה תרוצב וא ,תילמיצדסקהו תיתבפלא

 י'"'ע תרזוח תוארוה תרדס עוצב לע חקפל וז רזע תינכת תרשפאמ ל'ינל ףסונב

| . 
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 תלעפה .םירוזחמ המכ לכב םיספדה תלבק יייעו עצובתש םימעפה רפסמ תלבגה

 דרה תטישב 0 ע4:וסז תורשה תינכתל םינזומה הרקב יסיטרכ יי'ע וז תינכת

 .תידיימ הצרהו הבכ

1 

2 

8 
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 , 50ת7 -- ןוימ תינכת

 : תונווגמו תובר תויורשפא תלעבו רתויב תיללכ הניה ןוימה תינכת

 : .הנתשמ וא עובק ךרואב תומושר לש ןוימ

 ךרואב (יתבפלא ,ילמיצד ,ירניב ןותנ) הנבמב םינושה תוחתפמ רפסמ יפל ןוימ

 .(דרוי וא הלוע) ןוימה רדסבו (םיות רפסמ)

 לש יפוסה גווזה בלשבו ימינפה ןוימה בלשב תומושר לש דובעו הפסוה ,לוטב

 ו .תיטרדנטסה ןוימה תינכתב ןכרצה תינכת בולש י''ע ןוימה

 ןוימה תינכת .הרקבה יסיטרכב ןוימל היחנה ידי לע הנוש םיטרס רפסמב ןוימ

 םיטרסה רפסמש לככ .םיטרס הששו השימח ,העברא ,השלש לע לועפל הלוכי '

 -פא ידי לע תגשומ ןוימה תוריהמ .גווזה ירבעמב רתוי ריהמ ןוימה רתוי בר

 \ .לוגלגה ןמז תא תכסוחה תינרוחא האירקה תורש

 רשאכ ווג וא דחא קסיד) הרישי השיג שו לש סינוש םיחטשב ןוימ

 .הז ןוימב םישמתשמ

 .(קסיד וא ( טרס) םינוש םינקתמב טלפה תרבעהו טלקה תלבק

 ןתלב וא תנווכמ הקספה. לש הרקמב ןוימ רוצחש 'םשל תרוקב תודוקנ לש הכירע

 .גווזה ירבעמ ןמזב היופצ =

 .יפוסה טלפה תריצי ןמזב ןוימה רדט לש הקידב

 תלו ןוימה עצובמ הרישי השיג ןקתמב .הרישי השיג ינקתמב יקלח ןוימ

 רדס :יפל תומושהה תא תינכתה תפסוא ךכ רחאו דבלב ןוימה תוחתפמ לע

 תמועל ןטק ללוכה םסכרא רשאכ) דאמ ריהמ תוחתפמה לש ןוימה .ןהלש ןוימה

 תוחתפמה תלבט תא לבקל רשפא הזה ןוימה םויסב .(הלוכ המושרה ךרוא

 סינינועמ אל רשאכ ךרוצה יפכ םינותנ תפילש םשל םהילא סחיתהלו םיניוממה

 \ \ .ןייוממה ץבוקה לכ תא לצנל
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 2203 בשחמב םסינוש םימושיי

 י/בשחמה לש ותומדל םיוק"

 דיקפ אוה אמש ובשחמה לש ותומד יהמ ךא .םיבשחמב ןוידה תא ונמייס

 תוריהמ רתיב דרשמה תודובע תא השועה םישארו םידי תואמ לעב ,תודימ לדג

 ףסונ רישכמ אוה סאה ,הזמ רתוי וא -- ''דבוע םתס'' אוה םאה 1 םידיקפה רתימ

 תונמיהמה ,תוריהמה : רתויב לודגה ונורתי והמו :! ולוכ קסעהמ קלח וא -- לעפמב

 1 ''הבשחמ''ה רשוכ וא קוידהו

 ,קסעה לעב לע .ויתונורתי לכ תא לצנמה הז אוה בשחמב לכשומ שומיש ,ןכא

 ; ןקיידהו ריהמה ,ןמיהמה דיקפה תומד תא בשחמב תוארל דסטומה וא לעפמה

 ;תונושה תוקלחמה ןיב רשקה שיא תומד ; סיותעו רוציה יכילהת לע חיגשמה תומד

 תועצה טורפ םע בל תמושת ןועטה תאו אירחה תא וינפל איבמזו ץעויה תומד

 לכ תא השועה טקשהו ןמאנה רזועה לש ותומד יהוז .הנהכו הנהכ דועו ,ןוקתל

 .הט לח הה תא הנורחאה הלמה תא ''סוב''ל ריאשמ ךא הדובעה

 ,הישעתב םינוש םיחטשב בשחמה תלעפה לש תואמגוד רפסמ גיצהל ונרחב

 .םירחא םיחטש רפסמבו םיפסכה-קשמב
- 

 הישעתב םדקתמ לוהנ

 שארב איה ,היהי רשא וקוסיע היהיו ,יתישעת לעפמ לכ לש תירקיעה ותרטמ

 יריחמל הרחתמ ריחמב הקפסלו תשקובמ הרוחס רצייל : םיחוור קיפהל הנושארו

 לבקל לעפמה תא םיבייחמ םינתשמה הריכמה יאנתו תדמתמה תורחתהה .קושה

 : תוירוגטק יתשל גווסל רשפא תוטלחהה תא .תוריהמ תוטלחה

 ן שוחבש ןדמואו ןויסנ לע ססבתמה -- שוחינה .א

 ןפואב םיחתונמו םידבועמ ,םייתדבוע םינותנ ךמס-לע תקסומה -- תיזחתה .ב

 .יעדמ

 ויכרצ לע הנוע הניא בוש ,ונימי לש קושה יאנתב ,שוחינה תטיש יכ ,חיכוה ןויסנה

 תושעהל תבייח תויארחא תוטלחה תלבק ךכיפל .םדקתמה לוהינה לש םיקייודמה

 -ותינו םינכדועמ םינותנ ,םילעפמבו םיקוושב השענה לש תיעדמ הקידב ךמס-לע

 .םינותנ דובע לש תושידח תוטישב ולבקתי רשא ,םיח

 .ידמ תבכרומ וא תכבוסמ םיקייודמ םיבושיחל תוקקדזהה תיארנ ןושאר טבממ

 תויעדמ לוהנ תוטישב שומשה י''ע אקווד יכ ,הרומ םילעפמ ילעב לש םנויסנ תאז סע

 .תושדח תויורשפאו םיקפוא םהינפב וחתפנ תוליעיו תושימג ,תונמיהמ רתי תונקמה

 בשחמה תרזעב וגשויש תונוותי

 .תויוצר יתלב תויוחתפתהל תובוגתהו ןונכתה זוריז .א
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 .וקויד תאלעהו רקחמה תבחרה .ב

 .תולבקתמה תוטלחההו הטילשה רופש | .ג

 ותלוכי ,קויד ,תוריהמ) בשחמה לש תודחוימה תונוכתל תודוה וגשוי הלא תונורתי

 : תועצמאבו (תויגול תולועפ עצבל

 ; םינותנ תפסות .א

 ; סתוינכדע תאלעה | .ב

 ן ריהמה םדובעו םיבר םינתשמ לע תפטוש הטילש | .ג

 יבגל תונקסמ תקסה לא םינותנ לש יתרגש דובעמ תילהנמה תוליעפה תטסה .ד

 .תוטלחה תלבקו םיגירח

 יאלמה לע חוקפו םושר

 לוהינ נוועצמאב ןוכימה תוטיש םע תורכהה תא עצבל םיגהונ םינוש םילעפמ

 תוקלחמל םיאשונה תרגסמ תא ביחרהל םיפצמ םה ןכמ רחאלו םינסחמה יאלמ

 ינפב תדמועו תדרפנ היעבכ םינסחמ יאלמ תיעב תא תוארל ןיא .לעפמב תורחא

 הרושקכ וזכש רותבו ,לעפמה תולועפ לכ לש ינגרואו ילרגטניא קלחכ אלא ,המצע

 רקסה לש תרגסמה םירקמה בורב תבחרומ ,ןכל .תוריכמהו רוצייה םע קודה רשק

 הזמ האצותכ .לעפמב תועצבתמה תודובעה לולכמ תא הפיקמו ןנכותמה יווקמה

 םינושה םינותנה דובע םשל ןוכימ תטיש תלעפהל תיללכ תינכת סיתעל תיוותומ

 לולכמ תא ףיקהל רתוי לקו רתוי הלק המישמה ןטק לעפמבש רורב .לעפמב

 לעפמב רשאמ םינסחמה יאלמ לוהינ אשונמ םיעמתשמהו םירושקה םיאשונה

 , / .לודג

 טחייתהל סיבייח סניא יאלמה ימושירב ןוכימ תלעפה י''ע םיגשומה תונורתיה

 לש הקזחא תואצוהב ,יאלמה לוהנב רקעב גשומ ןוכסחה .םדא-חכב ןוכסחל רקיעב

 תויעב ןורתפ תרשפאמה לעפמה ךותב םסינותנ לש תינויגהו תפטוש המירזב ,םירמח

 . .תונוש תוילהנמו תויביטרטסינימדא

 םיכרצה תרדגה

 : אוה בשחמה לע יאלמ יאשונ לש םתאלעה תרטמ

 יאלמ תומכ ,םינקת) םינקתמבו לעפמה תוקלחמב וקזחויש םיאלמה תעיבק .א

 .הכאלמ תיבו הקלחמ לכ דועיו תומישמל םאתהב ('וכו

 -שהב םינסחמבו תוקלחמב יוצמה לע הריהמו תנכדועמ היצמרופניא תלבק .ב

 .םייפסכ םיכרעו תויומכ יפל ,שורדל האוו | "

 תטיש עובקל ידכ ,םיטירפ לש םייח ךרוא יפלו תויומכב דויצ לש יאלב תוזחל | .ג

 יעצמא תא יברימ ןפואב לצנל הכירצ וז הטיש .דויצ םוקש לש הטישו תומלשה .

 הליעי םוקש תוינכת תכירע רשפאלו לעפמה תושרל םידמועה םוקשהו ןוקתה

 ' .תודובעה יותע תניחבמ ןהו תוקלחמה ןיב הדובעה רוזפ תניחבמ ןה

 .םינושה ויגוטל דויצ לש השיכרה ךילהת רחא בוקעל .ד
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 וכרצנש םיטירפ לש תויומכ עובקל ידכ דויצ םוקש תודובע יבגל יריחמת בקעמ . .ה

 , .םיטרדנטס תעיבק םשל ועקשוהש הדובע תועשו

 לכ לש האלעה ןושאר בלשב :איה יאלמ יאשונ תאלעהל הגוהנה הטישה

 תותנ םשל תרבטצמה היצמרופניאה לוצינ ינש בלשבו בשחמה לע יאלמה ימושר

 .ליעל וטרופש תורטמה תגשה וחיטביש םינותנ לש תיטמוטוא הלבקו יטסיטטס

 ינפל יאלמה םושר להנתמ הבש תואיצמ לש האצות איה םיבלש ינשל הקולחה

 סושרו ,תונובשח תלהנהל תונוכמ םושר ,די םושר : םינוש םיעצמאב ,בשחמה תסנכה

 ולוהנל תונוש תוטיש ןנשי ,םינושה הדובעה ירדסמ האצותכ .ילנויצנבנוק ןוכימ יי'ע

 הדיחא הרוצב דבעלו טולקל רשפא יא ןכלו םינקתמבו תוקלחמב םינסחמה םושר לש

 .סהידיב קזחומש רמוחה תא

 תא להנל םינקתמהו תוקלחמה לכל רשפאתש השדח הטיש תינב בייחמ הז בצמ -

 .תשרדנה היצמרופניאב עוגפל ילבמ הדיחא הרוצב םושרה

 : ראב םילעפמה דחאב אשונה תניחב לש תואצותה תא הלענ המגדה סשל

 םייקה בצמה דומל

 ןוכימו ח''הנהל תונוכמ תועצמאב םסושרו ,ינדי םושר היה םידחא םינקתמב .א

 סושר ןכל ףסונו ינדי םושר םייק היה הכאלמה יתבב .בוקנ יסיטרכ דויצ םע

 ולבקתה רשא םיח'"ודהש ןוויכמ תלעות רסח היה ןוכימב םושרה .ןוכימב

 .םידחא םישדח לש רוחאב ויה ןוכמה זכרממ

 .והנשמל דחא דויצ גוס ןיבו םינקתמהו תוקלחמה ןיב סושרה ינותנב ינוש היה | .ב

 םילדבהה סושרל תונוכמ ןתואב ושמתשה םינקתמ רפסמש תורמל : המגודל

 התיה אל -- לשמל ; םידיחא םינותנ םהמ לבקל ורשפיא אל םושירה תוטישב

 גורד תעיבקל תונושה תוקלחמב יגולטקה רפסמה תעיבק תטישב המאתה

 םג ויה םייגולטק םירפסמ לש תודחא תורדסב -- הזמ רתויו ,וגווסו דויצה

 .לבוקמכ תורפס קר אלו תויתוא

 .תוקלחמו סינקתמ לש יאלמה ינקת יבגל עדי רסוח היה | .ג

 .סושרה ךרעמל עגונה לכב תודיחיהו סינקתמה ידיקפת לש הרדגהב םייוקל ויה | .ד

 תעצומה הטישה תעיבק

 : םיאבה סיחטשב ןונכת בייח ןושארה בלשה

 םיגרדה בולש ,םינוש הקפסה יגרד תווהמה תוקלחמה לכב םושרה דוחא .א

 הדיחיה י''ע השיכרה ירדס בולשו דויצ תקפסהב הטילש םהל שיש םיילהנמה

 .יאלמב תלפטמה תיזכרמה

 -רמה םושרב סבולשו ח''הנהל תונוכמ תועצמאב סושרו ינדיה םושרה תכשמה .ב

 .בשחמב יזכ |"

 רתוי הובג גרדמ תלבקתמה היצמרופניא לע יאנספא גרד לכב םושרה סוסיב | .ג

 .רתוי םיבר הרקבהו הטילשה ,סושרה עדי ובש

 ו

 ְך

 ב ו ל "0

 ההר קוו ווק יירש 4 יש
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 .יוהזה חתפמ יפל םסרפסמו םדועיל םאתהב םינקתמהו תוקלחמה תרדגה .ד

 יפל טירפ לש יתצובק יוהז רשפאתש תוצובק יפל לעפמב דויצה לש הרדגה .ה

 .תיללכ הטיש

 םעפ בשחמל חוודמ יאנספאה ךרעמב עוריא לכש וזכ הרוצב היונב השדחה הטישה

 םיקזחומה םימושרה יגוס לכל ןכדעמ סרוג שמשמ אוה ךליאו ןאכמו .דבלב תחא

 \ .בשחמב

 תונעל אבה ,ינשה בלשל רובעל ןתינ ,ותרדגהו וסוסיב ,םושרה דוחא רחאל

 .''םיכרצה תרדגה''ב וחסונש יפכ יאלמה לוהינ תורטמ לע השעמל

 תוריכמ חוקפו רוציל יאלמ לוהנ

 לכ םיפסונ (םינוש םירצומ 500-כ) םייטרדנטס םירצומ רוצייל ימיח לעפמב

 -שמה םלג ירמח בכרהב םייונש תופוכת םיתעל םילחש וא םישדח םירצומ שדוח

 לש דחוימ בכרה יפל תוחוקלמ תודחוימ תונמזה תומייק ןכומכ .רוציב סיפתת

 .םלג ירמח

 היהו ,רצומ לכ רוציב םיפתתשמה םלג ירמחל עובק ןקת רמשהל היה לוכי אל

 תיבל התנקה הז לעפמב יאלמה לע חוקפה תטיש .רוציל הנמזה לכ םע וניכהל ךרוצ

 .סדא-חכב תפסות אלל ,טרופמכ םינוש תונורתי תשורחה

 לנקתל םאתהב םינושה םינסחמה ןמ םירמח תאצוה לע סםלשומ חוקיפ .א

 .רוצייה

 יאלמ תחטבה י''ע רוציב תוירשפא תולקת תעינמו ,דעומב םירמח תנמזה .ב

 ּ .אפקומ

 .הזירא תודוקפו רוצי תונמזה עוצב רחא ףטוש בקעמ | .ג

 .לעפמה יקפס י''ע םירמוח תונמזה עוצב רחא ףטוש בקעמ | .ד

 תפלוחה הנשב הליבקמה הפוקתל ותאושהו םינסחמב יאלמה ךוע לע תרוקב .ה

 .םינוש םיחקל תקסה םשל

 .םינסחמב יאלמ לעו הריכמה ינכוס לש םהיתולועפ לע םלשומ חוקפ ו

 .תותוקלה תונובשח לש קיודמו ינכדע לוהינו לעפמה תוחוקל סע רישי רשק יז

 יגוסט יפלו תוחוקל יגוס יפל ,הריכמ ירוזא יפל תוריכמה לש קימעמ חותנ .ח

 היטס לכ לש דחוימ ןויצ ךות ,רבעה ינותנ סע יתאושה חותנ תלבק .םירצומה

 לש תקייודמ הנומת לבקל לעפמה תלהנהל רשפאמ הז חותנ .םייוסמ רצומב

 .תמוסרפה יכרד לעו קושב השענה

 דעומב ,שדוח לכ ףוסב ישדוח דספהו חוור ןובשח לבקל תרשפאמ הטישה .ט

 הקידבלו ןזאמה רופישל הלועפב טוקנל לעפמה תלהנה ןיידע הלוכי ובש

 .תונושה ויתויועמשמ לש

 .הטישה לש יאול רצומ אוה תונושה תוקלחמלו םירצומל סיומוחה ריחמת יי

 תורדס בויתל םישמשמ הזיואה ירמוחו םלגה ירמוח תורבעה לש םינותנה

 .תונושה רוצייה
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 הפועת תרבחב יאלמ לוהנ

 ופש תודובע תעצבמו היסוטמל ףולח יקלח יאלמ הקיזחמ הפועתה תרבח

 דויצה תקזחא לש הרטמה תא תרשל האב יאלמה תקזחא .הלש הכאלמה יתבב

 םקלחל רשפאש סיאשונ רפסמ םילולכ וז תרגסמב .תילמיסקמה תושימשה תחטבהו

 : תוצובק יתשל

 : יעדמ יפוא ילעב םיאשונ .א

 הסטה תינכת -- גורדמ) יבטימ גורדמ בושיחו םיסוטמ גורדמ תיזחת .1

 -וטמה לש יבטימ לוצנו תיברימ תושימש החיטבמ רשא ,םיסוטמ תקזחאו

 .(הקזחאה תותווצ לשו םיס

 .סיסוטמ דויצב תולקת תיזחת בושיח .2

 : םינותנ דובע לש יפוא ילעב םיאשונ .ב

 ; הכאלמה יתבו תוקלחמה ןיב ותקולחו דויצה יאלמ לוהינ .1

 נז תודובע לש ריחמתו תודובעל סינקת : הכירצ ינותנ דובע .2

 ; צפשל ןתינש דויצל הקזחא תינכת תנכה 3

 .שכר בקעמו שכר .4

 םימירזמ ,יטסיגול ךרעמ לש לדומ בשחמב םינוב -- יעדמ יפוא ילעב סיאשונל רשא

 .תוגהנתה לש תונושה תויורבתסהה תא בשחמה י''ע םיקדובו ךרעמר לע םינותנ

 .ךרעמה

 .םינותנ דובע לש יפוא ילעב סיאשונב לפטנ ןלהל

 תויעבה

 לש לודג רפסמ ,לעופ אוה םהב םילודגה םיצחלה ,סוטמה לש ינכטה ךוביסה .א

 .(םסיטירפ ןוילימ עברכ) םיבכרומ םיטירפ

 ן סינזתנה ףוסאל ונשיש רצקה ןמזהו ,םיסוטמ יגוס לש הריהמ תופלחתה .ב

 ; הכירצה תיזחת בושיחב ישוקהו דויצה לש הובגה ריחמה | .ג

 ; ךורא הקפסא ךשמו םיקחתורמ שכר תורוקמב תולת .ד

 ליעי סינותנ דובעב חרכה שי םישימש םיסוטמ לש יברימ רפסמ קיזחהל ידכ

 תוטב תורבחב תוגוהנה הלאל תומוד תויעדמ תוטיש חתפל שי תאז סע דחי .ינכדעו

 .תופלחהו סילוקלק ,תולקת תיזחת בושיח לע םייח

 תווטמה תרדגה

 עיגהל ידכ ,םייטמיתמ סיבושיחל ולש בושיחה תלוכי תאו בשחמה תא לצנל .א

 ; הנוכנ הכירצ תיזחתל

 תוטלחהה תלבק לש ,םושירה לש סוצעה. סמועה תיבורמ תא בשחמל רוסמל .ב

 - :ךכ י''עו יתרגשה טלפה תנכה לשו תויתרגשה
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 אל תוטלחהו הובג רתוי גרדב תוטלחה לבקל יאנפ םינושה םיגרדל תתל --

 ; תויתרגש

 תוטלחה תלבק סםסשל תוחתונמ תויטסיטטס תועידי להנמה גרדל תתל --

 .ילהנמה גרדב

 ;(עובה 000161 0ע אס6קווסמ) םיגירח יייפע לוהינ לש הטיש יפל דובעל | .ג

 ידכ ךורעמה לש םינושה םיקלחה לש םסינותנ דובע לש היצרגרטניא גיהנהל .ד

 .םתוליעפ תא ןזאלו סהיניב ףתושמ הנכמ רוציל

 תעצומה הטישה יוקע

 ,דבוע אוה וילע סוטמל קלח לבקמ הכאלמה יתבמ יאנוכמ רשאכ -- תוקפנה

 תא םינכדעמ םש םושרה דרשמל סויה ףוסב רבעומ ןמויה .ןמויב רבדה םשרנ

 םוי ףוסב בשחמל רבעומ רשא ריינ טרס בקנתמ יאוול תרצותכו יתוזחה םושרה

 אוה םא קדוב ,הכאלמה תיבב יאלמה תא םויל תחא ןכדעמ בשחמה .הדובעה

 ןסחמב דויצ שי סא .דויצה תא ול םילשהל הסנמו ירעזמ יאלמל תחתמ דרוי

 הכאלמה תיבל קפנל זכרמל הארוה ירבוש תיטמוטוא בשחמה סיפדמ ,יזכרמה

 ידיב ןיא םא .עוצבל הקפסאה זכרמל תורישי םירבעומ וללה םירבושה .דויצה תא

 יתבמ דחא לכב יאלמה בצמ ח''וד בשחמה ול סיפדמ -- שורדה דויצה הקפסאה זכרמ

 םיפילחה תא ןכו הרבחב שורדה כ''הס והמו שכרמ לבקל דמוע אוה המכ ,הכאלמה

 טילחמ רשא ,םדאה הלועפל סנכנ ,רידס אל בצמ לש הז הרקמב קרו ,ןאכ .םיירשפאה

 .רחא ןורתפ לכ לע וא תוטיוו לע

 -יתבבו תוקלחמב םיאלמה כ"הס תא בשחמה םכסמ שדוחל תחא -- שכר

 ,שכר תונמזה תרוצב רעפה תא סיפדמו שורדה כ"הסל סםתוא הוושמו הכאלמה

 היטס לכ לע חוודמו שכרה עוצב רחא בקוע םג אוה .דויצה ינרצי יפל תוקלוחמ

 .רוגיפ וא

 ועקשוהש הדובעה תועשו דויצ תכירצ סחימ בשחמה -- הכירצ ינותנ דובע

 יטרפמ ןיכמו 'וכו םיצופיש ; םיסוטמ לע תורוקב שי : הרבחב תונושה תודובעל

 .ןוכנ דותעל סיסב ווהי הלא הכירצ יטרפמ .הדובע גוס לכל (םינקת) הכירצ

 -צה תינכת בשחמה ןיכמ הנשל תחא -- סייתנש שכר תינכתו הקזחא תינכת

 יפל תולקתו םינוקת תיזחתו םיסוטמ גורדמ תיזחת לש סיסב לע שכרו תודיט

 ןיכמ הקפסאה לגעמל הרזחהלו ץופשל ןתינה דויצל רשא .תודובעל הכירצה יטרפמ

 הנשמה ינלבקו הרבחה לש הכאלמה יתב רובע םיצופישו הקזחא תינכת בשחמה

 .הלש םיעובקה

 םיגולטק

 םייפסכ םיחוויד ןכו םינוש תוחתפמ יפל הרבחה דויצ לכל םיגולטק איצומ בשחמה

 םיטרפה לכ םע דויצה יטירפ לכ לש ינכדע םושר יוצמ בשחמה ךותבש ווויכ .םינוש

 איצוהל ןתינ -- המוצע הספדה תלוכי בשחמה תספדמל שיש ןוויכו םיינכטה
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 י''ע הז לכו הובחב שומשל דויצה לש םינכדועמ םיגולטק ,ךרוצה יפלו תיתפוקת

 .תפסונ הדובע תעקשה אללו העובק תינכת התוא

 םדא-חכ תלהנמב בשוומה

 רובצמ תא .ותושרבש םדאה חכ אוה דסומ וא לעפמ לכ לש םיסכנה דחא

 .וילע חקפלו רומשל ןכמ רחאלו תונבל שי לעפמה לש םדאה חכ

 לש הבר תוירוזחמ ובש לודג דסומבו לעפמב םדאה חכ לוהנל הבר תובישח שי

 םישרודה םיבר תועוצקמו םתוא שייאל שיו םירצונש םישדח םידיקפת ,םידבוע

 .הכרדה תולועפ סויקו שויא

 סעו ,בשחמל רובעל טילחהו בוקנ יסיטרכ דויצב רזענש לודג דסומל המגוד ןלהל

 .ןוכימה תכרעממ תושירדה תרגסמ תא ביחרה תאז

 םיכרצה תרדגה

 :ןה לעפמב סדאה-חכ תלהנמ לש תויורקיעה תורטמה

 הרשכה לעב סדאה-חכב ,ועבקנש םינקתה יפל תוקלחמה לכ לש אלמ שויא .א

 ;ז המיאתמ

 .ותנ) םיישיאה םינותנה ןיב ןוזיא ,רמולכ ,םדא-חכ לש ילמיטפוא לוצינ .ב

 יא ינפ לע רושיג ,םינושה םידיקפתה יכרוצ ןיבל (הרשכה ,םיימורט םינ

 .המאתהה

 : םיפסונ תונורתיו תורטמ גישהל רשפאת בשחמ תרזעב ןוכימה תלעפה

 הטילש

 .תוארוהלו תויחנהל ,ןונכתל ,םינקתל סחיב תוחתפתהב תויטס רותיא .1

 .דחוימ ןינע תולעב תוצובק לעו ,ותומילשב לעפמה לע היצמרופניא ןתמ 2

 לש ןורקיעה לע בורל ססבתת בשחמה תרזעב הטילשה ,הכ דע לבוקמל דוגינב

 תוח''וד ללכ-ךרדב ושגוה ,ילנויצנבנוק דויצ תרזעב ,רבעב .י'םיגירח יפ-לע לוהינ''

 הלא תוח''וד דומלל ויה םיבייח הלהנהה ישנאו ןתומילשב תונושה תוקלחמה לע

 בשחמה ,התע .תויוצר-יתלב תויוחתפתהו םיניקת יתלב םיבצמ רתאל ידכב םחתנלו

 .סהילע סידחוימ תוח''וד שיגיו ,הלאכ תויוחתפתהו םיבצמ רתאיש אוה

 -תה וותיא סשל בצמה חותינו דומילב שגדה טסוי הלהנהה שיאילש ותדובעב

 .הלא תויוחתפתהל הבוגתה רבעל ,תויוצר-יתלב תויוחתפ

 ןונכת

 הרשכה ,הלכשה ,ןימ יפל) יתוכיאה ובכרהו שורדה סדא-חכ ףקיה לש ןונכת .1

 ; ('בויכו
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 ז הידעומו םיסרוקב הרשכהה ףקיה לש ןונכת 2

 .דועו יותיע ,בכרה ,ףקיה תניחבמ תוקלחמל תרובגתה תקולח לש ןונכת 3

 הנתניתש תויחנה יפל -- ידמל םיכבוסמ -- םישורדה םיבושיחה תא עצבי בשחמה

 .ךכ לע תונוממה תויושרה רושיאל תינכת לש העצה ''שיגיו'' ול

 ילמיטפוא ןוימ

 םידבועה לש סהינותנ ןיב ןוזיא ידיל איבהל איה ילמיטפואה ןוימה תרטמ

 שומש בייחמ ילמיטפוא ןוימ .שייאל ודעונ סתוא םידיקפתה ללכ ןיבל לעפמב

 איצמי בשחמה .ידמל םיבכרומ םסיבושיח עוצב ךות תומדקתמ תויטמיתמ תוקינכטב

 .סדא-חכ לש ןוימה ןמזב ץועיי רדגב הנייהתש ,תוצלמה

 רקחמ

 : ןוגכ ,םינוש םיחטשב רקחמ שרוד םדא-חכב לופיטה

 ןיבל הכרדה ינקתמ לש תלוביקה ןוזיא) טלקנ םדא-חכ לש ילמיטפוא לדוג .1

 לש תויביטקפאה הלוע רתוי הלודג הטילקהש לככ ;ילמיטפואה ןוימה יכרצ

 ; (ןוימה

 .ןוימל םיטרדנטס תעיבק .2

 רשפאמ בשחמה סלוא ,ילנויצנבנוקה דויצה תרזעב םג םיעצבתמ הז גוסמ םירקחמ

 קויד תא תולעהלו ,םישדח םימוחתל סנכהל ,רקחמה ףקיה תא המכ יפ ביחרהל

 .רקחמה

 -נוק דויצב ינכמ םושירמו ינדי םושירמ בשחמל םיבסומ םייסיסבה סינותנה

 .רתוי תומדקתמ תודובעל רובעל היהי ןתינ וז תוליעפ סויס רחאל .ילנויצנב

 : בשחמל םושירה רבעוי דציכ רבסה ןלהל

 םייקה בצמה

 : םיירקיע םיעצמא ינשב ןונגנמה תקלחמב להנתמ יזכרמה סושרה

 ישיא קית תפסותב ,דבועה ינותנ לכ םימשרנ ובש ישיא סיטרכ -- ינדי םושר .א

 -- הז םושר תרטמ .ול תעגונה תובתכתהו םייסיסב םיכמסמ םירמשנ ובש

 .טרפכ דבועב לופיט

 תא שמשמ הז סיטרכ .דבוע לכל דחא בקונמ סיטרכ ודוסיב -- ןכוממ סושר .ב

 .(רקחמו הטילש ,ןונכת) תינוגראה תוליעפה

 ,יונשה תונוכנ תא תקדובה ,ןונגננמה תקלחמל םיחוודמ דבוע יבגל סייוניש

 הלועפב תטקונ יונשה תובקעב .בקונמה סיטרכבו ישיאה סיטרכב ותוא תמשור

 .ךרוצה יפל דבועה יבגל

 תעצומה הטישה

 לע חווד .תינדי התע להונמה ישיאה סיטרכה לטובי בשחמל סושירה תרבעה סע



 ה
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 ךרוצה לע עיבציו ותוא סושרי ,יונשה תונוכנ תא קודביש ,בשחמה לא סרזוי םייוניִש

 .(תאז בייחמ יונשה םא) יונשה תובקעב הלועפב טוקנל

 תוירקעה תורטמב תורושק ןניא) יאול תולועפ ןנה ,יונשה סושר דבלמ ,הלא תולועפ

 סיבו םידיקפ הנכסחתו סושיוה קויד תא הנילעת ןה םלוא ,(בשחמה תרשי ןתוא

 .תויתרגש תודובע עוצבב םיקסועה

 סיקנבב ןוכימ

 ונקתוה ראב סילודגה םיקנבה בורב .םיבשחמה תוחוקל יבושחמ סה סיקנבה

 : םיאבה סיאשונב לועפל תודעוימ רשא םינותנ דובעל תוכועמ

 ; ילארשי עבטמב תונובשח . .א

 ; ךרע תוריינ .ב

 ; צוח עבטמב תונודקפ | .ג

 ; הינמרגמ םייוצפ תורבעה | .ד

 ; קנבה ידיקפ תרוכשמ .ה

 .קנבה לש ישארה רפסה לוהינ ו

 דחא קנב קר סאו .קנבה לש ותלועפ יחטש לכ תא השעמל הפיקמ וז םיאשונ תמישר

 םירחאה םגש ןמז לש הלאש אלא וז ןיא ,הלאה םיאשונה לכ תא התע דע ןכימ

 .ויתובקעב וכלי

 בשחמ י''ע םינותנ דובעל תכרעמ ליעפהל ךרוצ קנבה האר המל ריהבהל ידכב

 ח''הנהל תונוש תונוכמ תועצמאבו תוירלבלה תוטישב דובעהמ ררחתשהלו ינורטקלא

 -מה תלעפהמ קיפהל קנבה הפצמש תונורתיה סםהמ ןוחבל שי ,בוקנ יסיטרכ דויצו

 דמוע אוה רשאכ ומצעל ביצמ לעפמהש תורטמה סה ולא תונורתי .הרומאה תכרע

 סיבשחמ לש תונקתהה בורל םימישי םהו ,םינותנ דובעל תיטמוטוא תכרעמ סיקהל

 וא םייעדמ םיבושיח יכרצל בשחמ תנקתה וזכ הנקתהמ הנושש ןבומכ .םילעפמב

 . .בר וניא ינושה יכ סא ,יתיישעת לעפמב ךילהת לע חתוקיפל בשחמ

 םדא-התכב ןוכסה

 המורת סורתת ינורטקלא בשחמ דמוע הזכרמבש םסינותנ דובעל תכרעמה תלעפה

 רימחת רשאו ,ץראב הרימחמו תכלוהה ירלבלה סדאה חכ תיעב ןורתפל תרכינ

 תודובעל םידבועב רוסחמל םורגתש ,הלכשהה תמר תבחרה םע דיחעה דחוימב

 .תוטושפ תורלבל

 םיקנבב םיבשחמב שומש תבחרהל יזכרמה סרוגה וניה ליינכ םדא-חכב .רוסחמה

 : האבה הרוצב אטבתי םדא-חכב ןוכסחה .הפוריאבו .ב'הראב

 ; תונושה תודובעב םויכ עקשומה סדאה-חכ לש רכינ סוצמצ .א

 ; תולועפה ףקיהב דימתמה לודיגה לגרל םדאה-חתכ לש לודיגה תריצע .ב

 ₪ 7 תת רחמפטשמה השלכה
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 דובעבו סושרב סידבוע לש ההובג תוירוזחממ תועבוה הכרדה תואצוה םוצמצ | .ג

 .ליינה תודובעב םיקסעומה םידבועה רפסממ ךרעב 20%-ל דע העיגמה ,סינותנ

 תונקייד

 תודוה גשומה רתויב ינקייד עוצב החיטבמ בשחמ תכרעמ תועצמאב סינותנ דובע

 סיעצובמ תינכתב םילעפומה הרקבה יכילהת .בשחתמה לש ההובגה תונמיהמה תמרל

 וא יוגש רמוח תנזהמ םיעבונה גירחו היטס לכ לע ועירתי בשחמה י''ע תיטמוטוא

 ףטושה חווידה .בשחמל רמוחה תנזהו הנכהה תעב הנרצווית רשא תורחא תואיגש

 .םידבועמה םינותנה לע האלמ תרוקב חיטבמ תירשפא האיגש לכ לע

 תוחוקלל םיפסונ םיתורש

 תוחוקלל םינתנה םיתורשה תא ביחרהל קנבה תלהנהל רשפאת בשחמה תנקתה

 : ךכל תומגוד רפסמ ןלהל .קנבה

 ןז ילארשי עבטמב תונובשח לוהנ אשונב -- השירד יפל תיבר תואלבט .א

 ץוח עבטמב תונובשחו ,ךרע תוריינ ,ילארשי עבטמב תונובשח יקתעה תאצמה .ב

 .רוחיא אללו דעומב

 .תע לכב תונובשחה תוינכדע | .ג

 םינמז חול תחטבהו תוריהמ

 : םיאבה תונורתיה וגשוי בשחמה לש הלועפה תוריהמל תודוה

 ; קנבה יכרצל םאתהב עבקנש םינמז חול תחטבה .א

 '.רחא ןמז לכב וא שדוחה תישארב איש יסמע ידי לע םימרגנה םיישק תרסה .ב

 ; ומויב םוי ידמ תונובשחה ןוכדע תשחה = .ג

 .תונוש תויתפוקת תודובע עוצב תשחה .ד

 תוארוהו םילהונ ,ילהנמ חוקפ

 י''ע ועבקנש יפכ םילהונו תוארוה עוצב תיתלהנמ הרקב רשפאת בשחמה תנקתה

 .בשחמה יי'ע רתואת ולא םילהונמ הגירח לכ .קנבה תלהנה

 .'דכו תוליזנה תוארוה יבגל הגירח ,הלהנהה רושיא אלל רתי תכישמ ןתמ : המגודל

 ,תידיימ הבוגת ורשפאיו ,עוצבה םוי תרחמל הלהנהל ואצמוי םיגירתה תומישר

 .הלהנהה תוארוה עוצבל הנושאר הגרדממ חוקפ רישכמ חיטביש רבד

 תימינפ הרקבו חוקפ

 תרוקב תקלחמל שרדנכ תפטושו האלמ היצמרופניא ןתמ רשפאת בשחמה תנקתה

 ןתמ חיטבתו םושרה תולועפ לכ לש תפטושו תיזכרמ הקידב רשפאתש ,תימינפ

 : ןוגכ ןומיאב הליעמ וא ףויצ ישעמ לע תוארתה

 ; העונת אלל תונובשח לע תיזכרמ תרוקב .א
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 ןתמו ,ידכו טפשמ תיב י''ע אפקומ ףסכ ןכו םירטפנ לש תונובשח תאפקה .ב

 ; הז גוסמ ןובשחב הלועפ לכ לע תוארתה

 ; דחוימב םילודג םימוכסב העונת לע תרוקב | .ג

 האצותכ ,תורתיב םינוקת וא םימושר תעינמו סושר יבגל תיזכרמ תרוקב .ד

 .םסהילא השיגה תלבגהו םסייטנגמ ןוסחא יעצמאב תורתיה סושירמ

 תושימג

 לפטלו טולקל לכוי רשא שימג ילכ ,קנבה תלהנה תושרל דימעת בשחמה תנקתה

 תוילהנמ תוארוהב םייונש סינכהל היהי דאמ לק : המגודל .תונתשמ תוארוהב

 ידיקפ לע הדבכה לכ אלל ,לשמל ךרע תוריינו ייילב תונובשח יבגל בושח תורוצב וא

 תדיחיל המיאתמ הארוה ןתמ ייי'ע קר אלא ,רמוחב םילפטמה םיפינסב סיבנשאה

 .בשחמה

 דחוימבו ,הדובעה ףקיהב לודיג תעב לופטב הבר תושימג בשחמה רשפאי ןכ ומכ

 .איש יסמוע תפוקתב בר רמוח לע רבגתהל בשחמה רשפאי

 םייטסיטטס םסינותנו עדימ תקפסהל ילהנמ רישכמ

 תלבק יכרצל ושמשי רשא םייטסיטטס םינותנו עדימ קנבה תושרל דימעי בשחמה

 .הלהנהה תוארוה עוצב לע חוקפל רישכמ ןכו ,תוילהנמ תוטלחה

 תאזו דיתעב שרדיש עדימ לכ ןכו ,םויכ שורדה עדימה תא השירד יפל קפסי בשחמה

 :ןמקלדכ ישוק לכ אלל

 הלהנהה תא שמשי רשא י''לב תולועפ לע ,רוגפ אלל ,ימוימויו ריהמ עדימ .א

 ; קנבה יייע צוח עבטמ לש הריכמו הינק לע תוטלחה תלבקל '

 תעיבקל הלהנהה תא שמשי רשא 'דכו תוליזנה בצמ לע ימוימוי עדימ ןתמ | .ב

 ; תיסנניפה תוינידמה

 ; השירדה יפל םידחוימ תוחוקל יבגל עדימ | .ג

 ; םיקנבה לע חקפמה רובע םייטסיטטס סינותנ .ד

 ז ןתויחוירו ךרע תוריינב קנבה תועקשה לע עדימ .ה

 ; םיפינסה תויחוירו תוליעפ לע עדימ רו

 .תוחוקלה תונובשח יבגל תויחוירו עדימ

 יללכ ןוכסח

 דוע היהי אל וב בצמ ידיל דיתעב איבי קנבה לש תולועפה ףקיהב ריהמה לודיגה

 -חכ. תיעב רתפת בשחמה תועצמאב ,םיפינסב ושרדיש םידיקפה תא בישוהל םוקמ

 .התובישחב הנממ התוחפ הניא רשא םוקימה תיעב ןכו דיתעב םדאה

 שי רשא סוכסל ךרעב הווש םידיקפ לש הדובע סוקמו םדא-תכב ןוכסחה תיזחת

 .בשחמה תנקתה סםשל איצוהל
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 קנבב תרושקת תכרעמ תלעפה

 קנבה יפינס לכ לש הרישי תרושקת תכרעמ תמקה אוה ןוכימב אבה בלשה

 .תוליעפה תועש לכ ךשמב בשחמה סע סבור וא

 .םינוכדעו תונובשח רוריבו םינותנ תרבעהל שמשת בשחמה םע תרושקתה תכרעמ

 : :םה תונורתיה

 .םינותנה תריצי סע דבב דב תונובשחה לש ידיימ ןוכדע .א

 תורשפאו תוריבסה תוקידב לכ תכירע ,םיטלקנה םינותנה לכ לע בשחמה חוקפ .ב

 ; וחנ רשאכ ןוקת שורדל

 ; תולבוקמה תוטישב םינותנה תטילק ךילהת תפיקע י''ע לועיו ןוכסח | .ג

 .סמוע תעינמו תוליעפה תועש לכ ינפ לע טלקה רוזפ .ד

 היריעב ידרשמ ןוכימ

 -רשמ תודוכע תא לעילו רפשל ידכב ןוכימ תלעפהב ולחה ץרואב תובר תויריע

 .ןהמ תודחאב בשחמ תלעפהל דע ,םיבלשב הכרענ תויריעב ןוכימה תלעפה .ןהיד

 תולועפ םג תועצבמה תונוכמו תוליגר סוכיס תונוכמ שומשל וסנכוה הליחת

 רתוי תושידחו תוללכושמב תוטושפה תונוכמה ופלחוה ןמזה תצורמב .קוליחו לפכ

 טיטרכה תטיש יפל יטמוטוא ןוכימל ורבע תויריע רפסמב .ח''הנהל תונוש תונוכמבו

 .מ.ב.י לש בקונמה

 ךרעמב םייונישל איבה בוקנ יסיטרכ תונוכמ תועצמאב ןוכימה לש ליעיה ולוצינ

 .םידבועה ןיב ןוכימה תעדות תרדחה -- דחוימבו ,תונכוממה תודיחיה לש ינוגראה

 תואצותל איבה ןוכימה זכרמל םידבועהמ היצמרופניאה תמרזהל םיכרדה רופיש

 .הז יעצמאב תכרעמה תלעפהמ רתוי הלודג ןוצר תועיבשלו רתויו רתוי תובוט

 -קה תוילנויצנבנוקה תונוכמה סוקמב ןוכימה זכרמל ינורטקלא בשחמ תסנכה

 .רתוי הבר תוידוסיבו רתוי סיבר םיאשונב לפטל תרשפאמ תומיי

 : תוצובק יתשל קלחל רשפא סיאשונה תא

 ; 'בויכו תורוכשמ ,ח''הנה ,םימולשת ,םילובקת -- םיפשכ .א

 .דועו הקיטסיטטסו רקחמ ,ריע ןונכת ,םסדא-חכ לוהינ -- לוהינ .ב

 :םה בשחמב הלעפהל וננכותש סיאשונה

 ; םייטסיטטס םידוביע ,המוש תוחול -- המוש

 .םולשת תועדוהו םיבויח -- סםימו תונונרא

 .םימו תונונרא םיאשונב -- תונובשח תלהנה

 .'דכו תורוכזת תנכה ,םימולשתב םירגפמ-רותיא -- היבגה לע חוקיפ

 .היבגה לע חוקיפו ח''הנה ,תונוישר ,סיבויח תנכה -- סיטלש תרגא

 לכל תורוכשמה בכרה .סידבועה לכל תישדחה תרוכשמה תנכה -- תרוכשמ סולשת
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 דבועו דבוע לכ לש םינותנב םייונישמ עפשומו יטמוטוא ןפואב השענ םידבועה

 .דרפנב

 .הסדנהה תקלחמ רובע סינוש םירקחמ דובע -- ריע ןונכת

 הכאלמ דקפמ ,ינוע תונכשמ רקס ןוגכ ; םםינוש םירקס -- הקיטסיטטסו רקחמ

 .הישעתו

 בקעמ ,תויורדעהו תויוחכונ סושיר ללוכה היריעה ידבוע ןונגנמ לוהינ -- ןונגנמ

 .'וכו תושפוח

 .היריעה תורבזג לש תישארה תונובשחה תלהנה -- תורבזג

 .םינושה םיסכנה םושירו יאלמה לוהינ -- תואנספא

 האופוב םיבשחמה

 סיבושחה הלועפה יתטשמ דחא .האופרה יחטש בורב סויכ םיאצמנ םיבשחמ

 -כונה ובצמ לע בשחמל םירסמנה םינותנה ךמס-לע (הזונגאיד) תולחמ ןוחביא אוה

 .וייח ךשמב םשרנ רשא קדבגנה שיאה לש יתואירבה עקרה ךמס-לעו ,הלוחה לש יח

 אוה .רוע תולחמל ינקירמא החמומ ,סנירונ רותרא 'פורפ לש ותדובע העודי

 תמקרב ושענש תוקידבה תואצות תא ,הלותה לש םימוטפמיסה תא בשחמל ןיזה

 רמוחל ולא סינותנ הוושה בשחמה .(תיאופר תניחבמ) וייח תודלות תאו ורוע

 .הז הלוחל רתויב היוצרה לופיטה ךרד" יהמו הלחמה יהמ עבקו סםדוק ןסחואש

 ינורטקלא בשחמ סויכ שמשמ ב''הראב סטסו'צסאמ תנידמבש יטניירב ריעב

 דחוימה הדידמה ןקתמ אצמנ ותיבבש ,הלוחה .םיפוחד םירקמל תיב-אפור דיקפתב

 רבחתמ (םירירשהו חומה ,בלה ןמ םירדושמה למשחה תותוא תטילקל שמשמה)

 (הרישי תרושקת ןקתמכ ןאכ שמשמה) ןופלטה .םסייוסמ ןופלט רפסמ גייחמו וילא

 תוארוה תא תמשורה ,תדחוימ הטילק תכרעמ ליעפמה בשחמה לא ותוא רשקמ

 ,םינותנה תא בשחמה חתנמ הקידבה המתשכ .הלוחה לש ופוגל רבוחמה רישכמה

 בשחמה לש הנתבהה תאצות .הזה םייוסמה הלוחה לש ''וקית''ל האוושה ךות

 .ןודינב תושעל שי המ טילחמ רשא ןרותה אפורל תרסמנ

 היהי הרצק הפוקת ךותש קפס ןיא סלוא ,תכרעמב תישונא תוברעתה תמייק סויה

 .ירמגל וליפא וא רתוי הבר הדימב ןכוממ ךילהת

 ריבתה בשחמ דגנ ודדומתהש םיאפור תצובקל השענש ,ןוחביא רשוכ ןחבמב

 לש זוחא 48 הנוכנ ןחבאל חילצה רשאכ םיאפורה לע רבג בשחמה יכ לכה תעתפהל

 ףילחהל יוצרש ךכמ קיסהל ןיא .זוחא 43-ב קר וחילצה םיאפורהש דועב םירקמה

 ,הקלח וא ,הלוכ הלחמה סהב םירקמב יכ ,ררבתה .בשחמב החפשמה אפור תא

 ,זווחא 81 םיאפורה והיז (הלאכ ןה תולחמה ןמ קלחו) םיישפנ תורוקממ תעבונ

 .זוחא 42 -- בשחמה גישהש האצותה תמועל
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 -מה עציבש הדובעה תא תחקל רשפא האופרה חטשב סינותנ דובעל המגודכ

 תא דבעו טלק אוה .ןטרסב המחלמל תינקירמאה הרבחה תורישב לעופה בשח

 תא רשפיא ךכבו ,םישדוח המכ לש תפוקת ךות שיא ןויליממ ופסאנ רשא םינותנה

 -שה אלמלא .האירה ןטרסל ןושיעה ןיב רשקה לע םסרופמה ח''ודה לש ומוסריפ

 .רתוי רחואמ תודחא םינש םסרפתמ ח''ודה היה םיבשחמב סירקוחה ושמת

 בייח תיעוצקמה תומדקתהה יחטש לכב איקבו ןכדועמ תויהל הצורה אפור

 רבד -- ומויב סוי ידמ תוכלוהו תורבטצמה תויקנע ריינ תומירע לע טלתשהל

 תא ןיימל םירשפאמ האופרה תודסומ תורישב םיבשחמה .יושפא וניא השעמלש

 רמוחה לש םימייוסמ םיקלחל החונו הרישי השיג םירצויו תוריהמב רמוחה לכ

 םסינותנה ופסאי םהב ,םיירוזיא םיזכרמ םיקהל תינכת םג תמייק .ולוכב לפטל אלב

 ףילחמ אוה םא םג םדא לכב ליעי לופיט ורשפאיו היסולכואה לכ לש םייאופרה

 .ישיאה ואפור תא וא ,וירוגמ םוקמ תא

 ג/הרא תואישנל תוריחבה תואצות תיפצת

 םיבשחמ תשר תועצמאב

 חתותינל השדח הטיש הלעפוה ב'/הרא תואישנל תוריחבה תודלותב הנושארל

 ץע4 (שס/6 קזס[6 4801ע55) :םשב העודיה תוריתבה לש תומדקומה תואצותה

 085 רודישה תרבח ,.מ.ב.י תרבח ןיב הכרענש השיגפ תובקעב הדלונ הטישה

 לש רקחמה תווצ שארב דמעש ,סיראה סיאול ,םיקווש רקחל עדונה החמומהו

 תוטיש וצמיא תורחא םיבשחמ תורבח .1960-ב תואישנל תוריתבב ידנק אישנה

 .מ.ב.י תרבח לש החלצהה תובקעב תוריחבה תיפצתל תומוד

 החיכוה ,1962-ה תונידמ ילשומל תוריחבב ישעמ חרואב התנבנש שק4 תטיש

 םיולמה תושגרתההו חתמה תא תלזוג איהש הדגנ תונעט התלעהש הבר הכ תונקייד

 .תוריחבה תא

 תומדקומ תונכה

 הנבמה תא ללוכה תוריחבה ירוזיא לש לדומ םירקוחה ונב עצבמה תנכהל

 רוזיפ ,תודעה לודיג ,ןיסולכוא יזוכירו םייפרגואיג םינותנ ,רוזיאה לש יטילופה

 \ .תיתדה תוכיתשההו ('דכו םירפכ ,םירברפ ,םירע) םירחובה

 םתואב תומדוקה תוריחבה תואצות תא סירקוחה וקדב ולא תויחנהב םידייוצמ

 תא םיאטבמה סינוש םינותנו ,זאמ וב ולחש םייונשהו יתדה סנבמ תא ,םסירוזיא

 םיינורטקלאה םיבשחמה וסנכוה הנכהה תדובע סותב .םיבשותה לש םייחה תמר

 רדס ןיכשהל ,תומוצעה היצמרופניאה תויומכ תא ןגואל לטוה םהילע .הלועפל

 טרוטקלאה זוחאל תומדוקה תוריתבה תואצות תא םגותלו םיוקותה תדובעב

 2000 "י''ע ןחבמל םיבשחמה ודמעוה ןורחאה בלשב .תוגלפמה ןמ תחא לכב ךמותה
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 -ושתה ךמס לע .תויופצ יתלבו תויופצ תויוחתפתה יפלא םיבשחמל וחסנש םירקוח

 .םירוזאה ימגדמ לש רתויב חלצומה ףורצה עבקנ ולבקתנש תוב

 עוצבה

 םיריבעמ ,יפלקה תונחת דיל םיבצנה 685 רודשה תרבח לש םיבתכה םייפלא

 .רודשה ןפלואב 1%61-קז00655ז88 לש תודיחי 30-ל תולוקה ימוכס תא

 שלשמ היצמרופניאה תא קודבל ודיקפתש בשחמל ולא תודיחימ םירבעומ םימוכסה

 : תוניחב

 .תואצותה ועיגה ונממ רוזיאה תומיא .א

 -כונל תומדוקה תוריחבה ןיב ,העבצהה לש תיללכה המגמה תאוושה תכירע .ב

 .תויח

 .תומדוקה תוריחבב תורחתמה תוגלפמל ונתינש תולוקה םע האוושה תכירע | .ג

 קפסמו תואצותה לש ןוכדעה תלועפב בשחמה ליחתמ תרוקבה תולועפ סותב

 םהיפ לע עבוקה ,םירקוחה תווצל האושהה ינותנ תאו תוחתונמה תואצותה תא

 : ליבקמב םיבשחמ ינש םידבוע ,תוריהמה תא ריבגהל המגמב .העבצהה תמגמ תא

 ןוכדעה תלועפ תא ךרוע רתוי לודג בשחמו תרוקבה תלועפ תא ךווע ןטק בשחמ

 .תואצותה תכירעו

 תוריחב יקבאמ 108 לע תוריחבה םוי לכ ךשמב החוודו הלהנ םיבשחמה תכרעמ

 -ובצ םידיקפתלו תונידמ ילשומל ,טנסל ,תואישנל תוריחב) הנידמה יבחרב םינוש

 .תחא הנועבו תעב (םירחא סייר

 -צהה תמגמ לש םדקומ חותנל םיללכושמה הקינכטה יעצמא ומתרנ וז הרוצב

 .יפלקה תונחת תחיתפל תונושארה תועשב דוע העב

 בשחמה י''ע היצלומיס

 םישמתשמ ונא סהב רשא םייטמתמה םילדומהמ דחא אוה היצלומיסה לדומ

 הב היעבל םיעגונה םימרוגה ןיב ןילמוגה תועפשה תא גציילו ןותנ בצמ אטבל ידכ

 .םילפטמ ונא

 -הטנומ תוטיש ,םיקחשמה תרות ,יראיניל תונכת םה םירחא םייטמתמ םסילכ

 .סינושה היפנעל הקיטסיטטסהו םירותה תרות ,ולרק

 תומכ .טושפ יטמתמ יוטיבל ידמ השק תויהל הלולע ןורתפל תדמועה היעבה

 לרמגל אלו םיכובס םהיניב ןילמוגה יסחיו דאמ הלודג תויהל הלולע םימרוגה

 .יטמתמה לדומה ןמ (יטילנא) רישי ןורתפ קיפהל ןתינ אל הזכ הרקמב .םירורב

 רואל ותוא קודבלו ישעמ ןפואב ותוא ץיוהל היהת לדומה לש הדיחיה הניחבה

 .תולבקתמה תואצותה
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 ילב -- להנמה רובע ''תוינידמ להנייל וא דקפמה רובע ''ברק להנ'יל םיצור ונא

 .בשחמה יייע עצבל ןתינ תאזו -- המואמ השעמל תושעל

 ךות יאלמ לוהינל תוטיש תואמ תוסנלו תובוק ףלא להנל לגוסמ בשחמה

 ,רחאיוא הז םרוג תחנזה ,םייוסמ סרוגל תונוש תובישח תוגרד סוחי י''ע .תוקד המכ

 -ישח יבגל תיפוסו הקודב הנקסמ קיסהל ןתינ -- םירחא םסימרוגל השיגב םייוניש

 .האצותה רואל רתויב הבוטה תוינידמה לע טילחהלו םימרוגה לש תיתימאה סתוב

 - :תואמגוד ןלהל

 -ידמ בשחמה ליעפי ,יאלמ לוהינל תמייוסמ תוינידמ העבקנש רחאל -- יאלמ לוהינ

 : םינוש םיבצמ םיחתנמו תואצותה תא םיקדוב .רבעה ןמ םינותנ יבג-לע וז תוינ

 המכב ,והמו ךכמ האצותכ דספה היה סאה ,יאלמ רסוח לש םיבצמ ויה סאה לשמל

 תועיבשמ אל תואצותה סא .דועו העבקנש תוינידמל םאתהב אלמה תקזחה התלע

 -ידמה תא רוחבל רשפא וז הרוצב .תינש םיסנמו לדומב סינוש םימרוג סינשמ ןוצר

 .לעפמה יאנתל רתויב הבוטה תוינ

 םינתונ ריעב העונתה חפנ ,םייטסיטטס סירקס רואל ,עבקנש רחאל -- העונת ןונכת

 םא סיקדובו ,םימייקה םישיבכה לא ןמז ישרפהב תוינוכמ !'םירזהל' בשחמל

 אטבמ אוה סאו לדומה תניחב יהוז .השעמל ריעב העונתה תלהנתמ ךכ תמאב

 .הרוק המ םיקדוב בושו ףסונ שיבכ 'ילולסל'' םיסנמ ,יתדבועה בצמה תא החלצהב

 ינפ לע הווש הדימב העונתה תא קלחלו העונת יקקפ לע רבגתהל םיסנמ וז הרוצב

 ייקוחמייל תורשפאה ןבומכ תנתינ .בשחמה יייע 'יונבנ''ש ולאו םימייקה םישיבכה

 .י'דכו תויובלטצהו ןוויכ תונשל ,םישיבכ

 להנמה תושרל םידמועש םייטמתמה םירישכמב לכשומ שומיש ושוריפ יעדמ לוהינ

 אלל הז לדומב ליעי שומיש תעדה-לע תולעהל ןיא .היצלומיסה אוה םהמ דחאו

 .וב סיכורכה םיבושיחהו הדובעה תומכ בקע ינורטקלא בשחמ

 אוהש ךותמ ,ינודומה להנימה ינפל םישדח םיקפוא חתופ ינורטקלאה בשחמה

 תונוכנ תונקסמ איצוהלו ויתוטלחה תא ןקתל ,וילוקיש תא ןוחבל להנמל רשפאמ

 .רשפאה לככ

 םילהנמ תכרדהו ''םיקסע קחשמ,,

 תויעב .םמודיקו םילהנמ תרשכהב דבכנ סוקמ ספותו ךלוה ''םטיקסעה קחשמ,,

 ,ללכ ךרדב םידיקפתל םישנא תרשכה תויעבל תופתושמ ןקלחב ןה םילהנמ תרשכה

 קוסעל ולחה םילהנמ תרשכה תויעבב .הז תוליעפ םוחתל תודחוימ ןה ןקלחבו

 -נמל תרבגומה השירדה בקע רקיעב ,תונוש תוצראב עדמ ישנא הנורחאה הפוקתב

 םיבכרומ רתוי םישענו םיכלוה רשא םידיקפתל םישנא תרשכהב ךרוצה בקעו םילה

 \ .םיכבוסמ רתויו
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 יכ ,איה םיקסעה להנימ סוחתב הכרדה יבגל סויכ תלבוקמה דוסיה תחנה

 .יאמצע ןפואב ''תויעב רותפל,, רשוכה אוה עוצקמה שיאל רתויב בושחה סרוגה

 םירצונ םהשכ םישדח סיבצמ סדקל ,''אוה וילגר לע דומעל,, להנמה תלוכי ,ונייהד

 לע רשאמ תובורק רתוי םיתעל ילוא ,םילהנמה לע .םימרוג םהש תויעבב לפטלו

 םינותנ תלבק אללו בוצק ןמז ךות תוטלחה לבקל ,םירחא םימוחתב סםיקסועה

 תויעבה תחא איה ,הלאכ םיבצמל ירשפא רבדהש המכ דע ,םתרשכה .תקפסמ הדימב

 .תושקה

 להנימב הכרדהה םסוחתב םיקסועה הלא לכ םיטבלתמ ןהב תויעבה תחא

 לוכיה להנמ והז םאה .'ירוציל,, שי רשא ''יפוסה רצומה,, אוה המ ,איה םיקסע

 ותלוכיב רשא ןושארה דיקפתל וניכהל שי סאה ! סימיוסמ םידיקפת דימ אלמל

 וילע רשא דיקפתל וניכהל שי סאה ,(ךומנ וא ינוניב גרדב דיקפת בורל הזו) 1 לבקל

 להנימ יכ ,םג רוכזל ונילע ! רתוי ההובג הגרדב היהי רשאכ םינש רפסמ רובעכ אלמל

 תויתרבחה תושירדהו םיכרצה לודיג םע חתפתמו ךלוה אוהו יטטס וניא םיקסעה

 .דמלל שי רשא תוקינכטהו סםיאשונה בכרה תעיבק לע השקמה רבד .תויקסעהו

 .םידמולה לצא םירשוכ חותיפ איה םילהנמ תרשכה תרטמ יכ ,םויכ לבוקמ ךכיפל

 תותוכב דיתעב םדקתהלו ריהמ בצקב ןויסנה ןמ דומלל םהל ורשפאי רשא םירשוכ

 הניא םילהנמ תרשכה לש הרטמה יכ ,םינייצמה שי .לוחתש תוחתפתהה סע סמצע

 -כהב ףסונ ישוק .י'םילהנמ תויהל דומלל,, אלא ''םילהנמ תויהל,, םתוא רישכהל

 לוכיה רבד -- תוגהנתהב יונש ךירצמ הרשכהה ןמ קלחש ,ךכמ עבונ םילהנמ תרש

 .תודחוימ הכרדה תוטישב שומשבו תויטיאב קר תושעהל

 --  תויעב רותפל רשוכה : םה םילהנמב חתפל םסיסנמ רשא םייסיסבה םירשוכה

 \ םהיתואצות תכרעה ,הלועפה יוק תויורשפא רחא שופח ,הלועפב ךרוצה תעיבק

 תושעהל ךיוצ לכה .ועבקנש סידעיה רואל רתויב םיאתמה הלועפה וק תריחבו

 .םייטנבלרה םינתשמה לכ לש האלמ העידי ילבו םינתשמ םיאנת לש עקר לע

 4. תוטלחהה תלבקב ורזעי רשא םיילהנימ םירודס רוציל תלוכיה -- ינוגראה רשוכה

 .םינותנ וקפסיו

 תוארל -- םינושה הלועפה ימוחת ןיב םיידדהה םיסחיה תא תוארל רשוכה

 תויעב ןורתפב םיישק תאפמ,, יכ ,םינעוטה שי .תללוכ היאר תדוקנמ תויעבה תא

 ינפמ ?וכו סוויש ,רוציי ,ןוממ : לע והשמ םתוא םידמלמ ונא םילהנמה תרשכה

 דמלל דציכ ''רצוי,, רתוי תויהל ותוא דמלל רשפא דציכ .''םיעדוי ונחנאש המ והזש

 -ובשחמב רדוסמו ינויגה תויהל ותוא דמלל דציכ 1 בוט ''תויעב רתופ,, תויהל ותוא

 .םיקסעה להנימב הכרדהה ידעי תויהל סיכירצ הלא ! ונוימד חוכב עוגפל ילב וית

 ץ + הלאמ תונוש הכרדה תוטישב םיקסע להנימב שמתשהל ולחה םינש הברה ינפל רבכ

 התיה הטישה .םיעוראה תטיש התיה ןהב הבושחה .םסירחא םימוחתב תושמשמה

 עוראה "3660056 ועופ00סזמ 0001 06 טופ!" י'רוטומ,,ה לע תססובמ ,ילוא ,הרקיעב

 ניאו חתפמה תודבוע תא תללוכה קסע ייחמ תילאיר הפוקת וא טנדיצניא אוה

 יבגל היצטרפרטניא לש םירשוכ ליעפהל עוראה תא תתנמה לע .עקר תיצמרופ
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 אוהש הלועפה ךרד לע טילחהלו תויעבה תא רתאל ,בצמה תא סכסל וילע ,השענה

 . .םילהנמ תכרדהב סדוק ורכזנש םיישקה לע הבר הדימב הנוע וז הטיש .עיצמ

 יקלח לכב ןיידע ץופנ םהב שומשהו םתרטמ תא בטיה םישמשמ םיעוראה

 םירשכומה הלא תא קפסמ וניא אוה .ימניד יד עוראה ןיא ,הז סע דחי .םלועה

 םיעודיה םילכב רתוי שמתשהל םיצורהו הרשכה ולבק רשא הלאו םילדומ תונבל

 ידי-לע םיקפסמ םתלועפ תוריהמו סהינימל םיבשחמה .י''תויתומכ תוקינכט,,כ סויה

 .וז היעבל יקלח ןורתפ ''םיקסעה קחשמ,,

 םיווקה לש םידוזיפאמ בכרומ אוה .ימניד ורקיעב אוה ''םיקסעה קחשמ,,

 ,הרצק ןמז תפוקתב םיעצובמה (51₪ו₪10100 406605008 זו0א) תוטלחה תלבקל

 ,תואצותה לש רזוח ןוזיה תניתנ םע םייתביסה םיאנתה תא םברקב םיסחודהו

 י'םיקסעה קחשמ,, לש ועבטמ .ולבקתנש תוטלחהה תואצות חותנ רשפאמה ןפואב

 םיירקיע םיגוס ינש םימייק .תונוש תורטמל שמשל לוכי אוה יכ ,דימ תוארל רשפא

 - ילנויצקנופהו ,תילהנמה תרמצה תא שמשמה -- יללכה : 'םיקסע יקחשמ,, לש

 .הלהנהה לש םייניבה יגרד תא בורל שמשמה

 סיגרדב םילהנמה לש םרשוכ תקידבל : ''םיקסעה קחשמ,,ב שמתשהל רשפא

 .רתויב ץופנה אוה הכרדה יעצמאכ םהב שומשה .הכרדה יעצמאכו ; םינושה

 י/קחשמ,,ה לש ונוימדב אוה הכרדהה םוהתב ''םיקסעה קחשמ,, לש ונורתי

 שי רשא תוטלחה לבקל ''קחשמ,,ב ףתתשמה לע .תואיצמב םישחרתמה םסיבצמל

 חל תחת תועצבתמו תוחסנתמה תוטלחה .ןמז ץחלו תואדו-יא לש םיאנתב ןלבקל

 םיפתתשמה תוצובק לש תועד תושגנתהו םיכבוסמ םיילאנוסרפרטניא םיסחי לש

 . ליעל ונרכזה רשא םיושוכה ןמ הברה ,ןכ לע חתפמ ''םיקסעה קחשמ,, .קחשמב

 .םירחא םיעצמאב םחתפל השק רשאו

 לע בטיה הנוע ''םיקסעה קחשמ,, תועצמאב הכרדהה יכ ,ןכ ומכ ןייצל שי

 .תיסחי הרצק הפוקתב הדימל תרשפאמו 'הדימלה יקוח,, תושירד

 1 בשחמה לש ותניחבמ ''םילהנמה קחשמ,, והמ

 -ותנ דובעל ןנכותש לדומ לע תססובמה תינכת ''קחשמ,,ה הוהמ בשחמה יבגל

 .קוש ותואב התוינידמ עוצבל הלהנהה לש םיביתכתו ,לשמל קוש בצמ םיוהמה םינ

 סאתהב ,קושב בצמה יונשל םימרוג תורחתמה תולהנהה לש סיביתכתהו םינותנה

 ססובמ ללכ ךרדב .''קחשמ,,ה לש תוינכתה תביתכו ןונכתה תעב עבקנש לדומל

 םילעופה תוחוכה ןיב םיילאיר ןילמוג יסחי לעו ,םייק קוש בצמ לע קחשמה ןונכת

 םילחה םסייונשה תא תומדל ידכ ,ולאה תוחוכה יסחיב יונש תרשפאמ תינכתה .וב

 תסינכ ,תיתוברת תותתפתה ,תיתלשממ תוינידמ ,היסולכוא תודונת בקע קושב

 .'וכו םישדח םירחתמ

 .הרוחס םירכומו םירצימ ובש קוש יאנתל ''קחשמ,,ה תא ליבגהל חרכה לכ ןיא

 תותווצ לוהנ ,םינסחמ יאלמ לוהנ ןוגכ םיבר םיחטשל תרגסמה הבחרוה ,םנמאו

 י'יםיקחשמ,, םיעודי יאבצה חטשב .'דכו טקרמרפוס תויונחו רחסמ יתב לוהנ ,םידבוע
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 תועצמאב תוסייג םיעיסמו תובוק םילהנמ םהב ''המחלמ-יקחשמ,, סשב הלא

 : .בשחמל תיארוה

 ףאו ,צראב בר ןמז הז תולעפומ םינושה ןהיגוסל ''םיקסעה קחשמ,, תוינכת

 .הז אשונב הדובע-תוצובק לש .תושיגפ רפסמ ומיוק \

 סא.עזאמ 5ע57מ% -- חרישי השיגב תלעופה תכרעמ

 תקפסהלו םינותנ דובעל תוכרעמל השירדה תרבוגו תכלוה תונוראה םינשב

 ןמז יקרפ ךות םתוא תותרשמו םינכרצה לש תויארקא תושירדל תונוע רשא עדימ

 .חינש יקלחב בורל םיאטבתמה םירצק

 סיידיימ םייונש

 הסיט יביתנב

 לוהנ
 תוסיט ימשומ |

 סינכוט ימשרמ
 םיעובק םינותנו |

== 

 שא

 תומוקמ תנמזה

 הסטיט

 הפועת תרבחב הרישי תרושקת תטיש םושיי

 י
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 -ותנ תודבעמה תולבוקמ תוכרעממ תונוש 0מ 186 5ע5/68 תוארקנה ,ולא תוכרעמ

 םיקחרממ טולקל תולגוסמ ןהש ךכב ינושה רקע.( 80108 126 5ע5/6ומ) תוצובקב םינ

 טלפה תא רוסמלו התוא דבעל ,רצק בוכע ךות וא בוכע אלל השירד לכ תוריהמבו

 תושירדה ינושב לדבה לכ אלל השענ הז לכ .ידיימ ןפואב םינותנה רוקמ לא שורדה

 .ןתומכ וא

 ארוק
 םיסיטרכ

 בקנמ

 םיסיטרכ

1 
 תנוקה ךסמ סע

 תונחת
 תוקחורמ

 תרושקת דויצו בשחמ תכרעמ

 תודבועה תוכועמה ןה תידיימ השיג לש תוכרעמב שומשל תוינייפא תואמגוד

 לש םתורשב תוכרעמ ,םינוריואב תומוקמ תאצקה סשל הפועת תורבח לש ןתורשב

 .םירידנו םירקי םיטירפ לש יאלמ לוהנל תוכרעמ ,תוחוקלה תונובשח לוהנל םיקנב

 םיטירפ יאלמ לע הטילש םשל שומשל ולאכ תוכרעמ וסנכוה סלועב םינוש תואבצב

 תוירוזחמהו ןווגה תאפמ) םינוריוואל ףולח יקלח לש יזכרמה יאלמה לוהנ ,םיירקע

 רשאכ םיסוטמ טוריי ןוגכ ירמגל םינוש םיחטשבו ,(הכומנ יאלמ תמר לע םירמוש
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 יייע ולצונ אל ןיידע םיבר םיחטש .הפועת תודשו ראדרה תונחת סע הרושק תכרעמה

 .'דכו הרובחת ,רוצי תוכרעמ ןוגכ תידיימ השיגל תוכרעמ

 םסשל םויה לש תובר תועש ךשמב ידימת ןפואב תלעפומ הרישי השיגב תכרעמ

 םידעומב תלעופ תוצובקב םינותנ תדבעמה תכרעמ .תוחולשה םע יחה רשקה סויק

 טלובה לדבהה אוה ןמזה סרוגש פ''עא .זכורמ רמוח לע ללכ ךרדב ,שארמ םיעובק

 וניא עדימה תלבקבו םינותנה תנזהב ינושהש ירה תורומאה תוכרעמה ןיב רתויב

 -מנה םינכרצמ שארמ םייופצ םינמזב טלקה עיגמ הרישי השיגב תכרעמב .ונממ לפונ

 הלועפה גוס לע שארמ העידי אללו העודי יתלב תומכב ,בשחמה ןמ קחורמב סיאצ

 ביגהל הכירצ תכרעמה .(התליאשל הבושת וא יאלמה םשרמ ןוכדע המגודל) שרדייש

 -ורמב אוה םג אצמנה ןכרצל טלפה-הבושתה תא ריבעהלו טלק גוס לכ לע תוריהמב

 .בשחמה ןמ קח

 -חמל תורבוחמה תודחוימ רשק תוכרעמ תולעפומ םינכרצה סע רשק םייקל ידכ

 ,בוקנ תונוכמ ,םירטנירפלטמ םסינותנ תוריבעמה ףרגלטו ןופלט ,וידר יוק ןוגכ בש

 סיעובק םידעומב תולעופה תוכרעמב .םירחא םיבשחמ וא תוילמשח הביתכ תונוכמ

 ותטילשב םיאצמנה םיעצמאב השענ טלקהו סםיאשונ יפל קלוחמו זכורמ רמוחה

 טלק םיריבעמ רשאכ .טלפה יעצמא םג ןכו םינותנ דובעל תכרעמה ליעפמ לש

 .וז תוליעפ לע הטילש ליעפמל ןיא ,םיקחרמל םיינורטקלא תרושקת יעצמאב טלפו

 יפל עבקנ ,(טלפה תקפסה ,םדובע ,סינותנ תטילק) איהשלכ הנחתל תורשה ןתמ

 .םירותה תרותמ תועבונה תונקסמ יפלו תופידע רדס

 תורחא תונחתל תורש ןתמ ידכ ךות רצווהל לולע תורש תושקבמה תונחת רות

 סויה לבוקמל האושהב רועש ןיאל םינטק ולש היפצה ןמזו רותה ךרוא םלוא

 .תינדי הדובעב

 םיכמסמ לש בוקנ ןמזב ףסונ ןוכטחל האיבמ הרישי השיג תכרעמ תלעפה

 -קתמ תועצמאב הרישי םיכמסמ תאירק וא ,בשחמל הנזה םשל םיטרסו םיסיטרכב

 םרוקממ םינותנה תטילק לש ןורקעה רמשנ ןאכ .תיטנגמ וידו םיכמסמ תאירקל סינ

 .סתונמיהמ תחטבה ךכ יי'עו

 תרושקת דויצ תלעפהל תואמגוד

 קווש תרבח

 -ולשה ןיבל סינותנ דובעל זכרמ ןיב רישי רשק תטיש תלעפה תובישחל המגודכ

 םירזופמ היפינסש קוושו רוצייל הלודג הרבח שמשת ,ונממ קחרמב תואצמנה תוח

 הבר תובישח תעדונ ,וזכ הרבחב .תודחא תונידמב וא תחא הנידמ לש םינוש םיקלחב

 ןמזב תוריהמב םיפינסהמ דחא לכב תוריכמהו יאלמה בצמ לע עדימה תלבקל

 ריבגהלו ,הלבותו רוצי ,ןוסחא םשל םיפסכב ןוכסחל איבהל לוכי הז עדי .שורדה

 תוינידמה תיוותהל סחיב הלהנהה תוליעפ לועי י'ע קושב תורחתה רשוכ תא

 .םינכרצל רתוי בוט תורש תשגה י''עו תוטלחה תלבקו
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 (76166סווווווה100וזס8) המיאתמ תרושקת תטישו (0א [זמ6) הרישי השיגל תכרעמ

 לכבו יזכרמ ןסחמב יאלמה בצמ לע םינותנ הרבחה לש ףינס לכב גישהל תורשפאמ

 חוודי זאו רשקה תטיש ללכושת רתוי תחתופמ תכרעמב .םירחאה םיפינסהמ דחא

 יאלמב ולצא אצמיי אל רשא טירפ ול שרדי רשאכו ולש תוריכמה לע זכרמל ףינס לכ

 .בשחמה ןמ ותוא שקבי אוה

 םא טילחתהל לכוי םיפינסב יאלמה לעו יזכרמה יאלמה לע טלושה ,בשחמה

 .שקבמה ףינסל ךומס ףינסל השירדה תא ריבעהל וא ,זכרמה ןמ חולשמה תא עצבל

 בשחמה רשאכ .שרדנה טירפל הינק וא רוצי תשירד שיגהל לוכי אוה רחא הרקמב

 -ועפה לע םהינשל דימ עידוי אוה שקבמה ףינסל ךומס ףינסל השירדה תא ריבעמ

 ,קחורמ םוקממ הלבוה תואצוהב ןוכסח : םירבד רפסמ גישהל ןתינ וז הרוצב .הל

 -צוהב ןוכסח ,שומש אלל אצמנ אוה וב םוקמב יאלמה לש הקזחא תואצוהב ןוכסח

 הלועפל תפסונ תובישח .ידיימה עדימה אלמלא תומרגנ ויה רשא הינק וא רוצי תוא

 .קושב תורחתה רשוכ תרבגהב איה וז

 רצק וא הוש ןמז קרפ ךות ןתנת אוהשלכ ףינסב ןכרצל בשחמה ןמ הבושתה

 הכלשה .תשרדנה הלועפה לע טילחהלו יאלמה בצמ תא ררבל דיקפל שרדנ היהש הזל

 .הרבחה יפינסמ דחא לכב ךכב תוכורכה תואצוהה לכו םימושרה לוטב איה תפסונ

 ו יי איש עו

 1050 .מ.ב.י -- תרושקת תכרעמ
 ארוק -- לאמשמו הביתכ תנוכמ -- עצמאב ,םיסיטרכ ארוק אצמנ ןימימ
 .ריינ טרס

 תואטיסרבינוא

 -עדמל רשפאל ידכב ב''הראב תונוש תואטיסרבינואב ונקתוה תרושקת תותשר

 .תע לכב בשחמה לא השיג םינ
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 לש םתדובע ירדחב תואצמנה הביתכ תונוכמ תשר י''ע תעצבתמ בשחמל השיגה

 -יתכה תנוכמ תא ליעפמ אוה איהשלכ היעב ןורתפב ןעדמה ןינועמ רשאכ .םינעדמה

 תא טלוק בשחמה .(לשמל ת0ת7א4א תפשב) ,היעבה תא בשחמה לא רדשמו הב

 ורדחב הביתכה תנוכמ לא האצותה תא ריבעמו בושחה יכילהת תא עצבמ ,היעבה

 .השירדה שזוי לש

 םירחא סינקתמ וא םיטרסה יננוכ לע םינותנ ימשרמ ביכרהל ךרוצ שי רשאכ

 .הלעפוהש תינכתה יי'ע המיאתמ הארוה ליעפמה לבקמ

 םיקנב

 -ובשח דובעל תוכרעמ תולעפומ הפוריאב םג הנורחאלו ב"הראב םיבר סיקנבב

 דובעל תלבוקמה הטישב .הרישיה השיגה תטישב תרושקת יעצמאב תוחוקלה תונ

 ןוכימה זכרמל תורבעומו להקה יבנשא יפל ףינס לכ לש תולועפה לכ תוזכורמ סינותנ

 ןכדעמ אוה הב תסטרכ תמייק יאבנשא לכ דיל .בשחמל הנזהו בוקנ ,תרוקב סשל

 תומייק רשאכ ,םירחא םיוקמב .איהשלכ הלועפ עצבמה תוקלה תרתי םושר תא

 וא םיבקונמה ריינה יטרס סירבעומ ,םושירל יאול רצומכ בוקנ םג תועצבמה תופוק

 יסיפ ןפואב עצבתהל הלוכי וזה הרבעה .דובע םשל ןוכימה זכרמ לא םיסיטרכה

 תורשפאמ רשא (60[76סחומוזות1ס0(וסה 5ע51ש) .תרושקת תוכרעמ תועצמאב וא

 תרוצב וב םתקפהו ןוכימה זכרמל תרודשתכ םתרבעהו קנבה ףינסב םינותנ תטילק

 .בשחמל הרישי הנזהכ ףא וא ריינ טרס ,םיסיטרכ לש

 האקעעד 797 לח הב = עול

, 
 0% ל . 1%

 א ' %
 3, ל :% ב ל

 ו

 42--501 .ר.יס.נ ,םיקנב יבנשאל תרושקת תדיחי

 -וקה הנייהת ,רישיה דובעה תטישב לעפי קנב ותוא לש ןוכימה זכרמ רשאכ

 ?אבנשאה י''ע םשרת רשא הלועפ לכ .בשחמל תורישי תורושק םיפינסה לכב תופ
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 יוק תועצמאב בשחמה לא רישי ןפואב רבעות ונחלוש לע תאצמנה הביתכה תנוכמב

 ררבל תורשפא תמייק הזמ רתויו .חוקלה ןובשח לש ונוכדע םשל םידחוימ רשק

 לע הבושת לבקלו תיפסכה הלועפה עוצב ינפל חוקל ותוא לש ונובשח בצמ תא

 .הלועפה רחאל ןובשחה תרתי

 תידיימ הטילש ןכו קנבה יפינסב תסטרכה לוהנב בר ןוכסחל האיבמ וז הטיש

 .ףינס לכב תונובשחה בצמ לע הלהנהה לש הריהמו

 ב''הראב םילודגה םיקנבה דחאב תרושקתה תטיש תלעפה לע הרצקב דומענ

 יוצמה חזת57 ץםפמא4ת 547זא65 אפ 4550011זסא סת 8תסשגתפ 6סטאנע

 .הדירולפ תנידמב לירדואל טרופ ריעב

 ןורכז לעב אוה בשחמה .א6ת-315 ינורטקלא בשחמ תועצמאב תלעפומ הטישה

 ,ריינ יטרס לש בוקינו האירקל הדיחי ,םארק תודיחי 3 ,תורפס 60,000 לש ימינפ

 תולודגה ןיב הנניאש ,וז הטישב ונרחב .בנשא תונוכמ 36-7ו הריהמ תורוש תספדמ

 לדוג רדסב קנב יבגל סא-ת[אמ -ה תטיש תא שיחמהל תנמ לע ,בי'הראב תולעפומה
 .לארשיל םיאתמה

 לוהינ ךרוצל בשחמב שמתשמ אוה .הנשל רלוד ןוילימ 243-ל עיגמ קנבה רוזחמ

 תרשמ קנבה .קנבב םייוצמה תואוולה תונובשח 13,000-ו ןוכסח תונובשח 0
 | .ב''הראל ץוחמ תובר תוצראו תירבה תוצרא 50 לכב תוחוקל

 - : הלא סה הטישה תלעפה הגישהש תונורתיה

 ; הברהב שחוה חוקלל תורשה --

 ; ונובשח רפסמב תולת ילב ,בנשא לכל תונפל לוכי חוקלה --

 שופיח ךרוצל הנוכמה תא בוזעל הכיוצ הניא בנשאה תונוכמ תליעפמ --

 ; 'וכו םיכמסמב

 סעפב תיטמוטוא תומשרנ חוקלה סקנפב ומשרנ אלש תועונתו תוקסע --

 ; סקנפה תא גיצמ אוהשכ ,האבה

 -וטוא תולגתמ תמדוקה הרתיה סושירב וא ןובשחה רפסמ סושירב תואיגש --

 ; םושירה ידכ ךות תיטמ

 ; םימושירה לש םלשומו אלמ תרוקיב םוכיס השענ סושירה ידכ ךות --

 םיסיטרכה יזגרא קולס סע ,הברהב ןטק בנשאה תונוכמ תוספותש חטשה --

 ; םיכמסמהו

 ,רתי תוכישמ לש םיבצמ לע ,םושיוה ידכ ךות תיטמוטוא חטילש תמייק --

 : 'דכו םימולשתב םסירוגיפ
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 תואיגש ןובשחה בצמ לע בנשאה תנוכמ ליעפמל םיעידומ הרקב תורוא -

 ; 'דכו תונוש

 :השכ .ול םישורדה םיחוודה לכ תא קנבה לבקמ תונושה תודובעל ליבקמב --

 תונושה בנשאה תונחתמ תותליאשה ןיב םנשיש ןמז יחוור לצנמ בשחמ

 .םתנכהל

 - :םיאבה םינותנה םישמשמ בשחמל טלקכ

 ; תוקלה סקנפ םע תועונת --

 ןז תוקלה סקנפ אלל תועונת -

 ; בנשאה תנוכמ תועצמאב תותליאש --

 .(ידכו רתי תכישמ ומכ) סינוש םידחוימ םיבצמב הנוכמה תלעפה --

 יסקנפ
 חוקלה

 ןוכדע ינותנ יצבק

 םיצבקה תוחוקלה

 4 == 6-7 ה יננוכ לע

 -------+ השיג

 הרישי

 קנבב דובעה ךילהת סישרת

4 

2 

2-9 
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 -- :םה בשחמהמ םילבקתמה טלפה יגוס

 ;נ תוחוקלה יסקנפ ינוכדע --

 ןז תותליאשל תובושת --

 יירתי תכישמ'' ,י'יסולשת" קספה'' ומכ) בנשאה תונוכמ תוליעפמל תוארוה --

 , ; ('וכו

 ןז תרוקיב יכרצל ספדומ ןמוי --

 .קנבה תוחוקל לש תורתיה םשרמ לש ידיימ ןוכדיע --

 יבגל םינותנה לכ םיקזחומ (הרישי השיג יננוכ ינפ לע יוצמה) םשרמה ינפ לע

 -ורחאה הרתיה ךיראת ,ןובשחה דוק ,ןובשחה ירפסמ תא ליכמ םשרמה .תוחוקלה

 יזחא םג ץבוקה לע םיקזחומ תואוולה תונובשח יבגל .'זכו תנכדועמ הרתי ,הנ

 .'דכו םולשתה יכיראת ,םתופיכתו םימולשתה לדוג ,תיבירה

 לע םיטרפה םימשרנ -- סקנפה ומע איבה אלו העונת עצבמ חוקלהו הדימב

 .תיטמוטוא וילע םיספדומ סה סקנפה סע ואובב ,ןכמ רחאלו ,יטנגמה טרס יבג

 תמתז םיטקיורפ לש עוצב בקעמו ןונכת

 ןונכתל תיעדמה-תילהנימה הטישה תא ןמצעל וצמיא ב''הראב תובר תורבח

 " תומשב תארקנ םינוש םימרוג ידי לע החתופש וז הטיש .םיעצבמו תודובע לע חוקיפו

 עעתד -- עוסָפזחחו שגוווט/וסח םח4 קסטוסש אוה הטישה לש לבוקמה םשה .םסינוש
16 , 

 ישארה להנמל תנתונ .הנושאר הגרדממ ילהנימ רישכמכ תשמשמ וזה הטישה

 .ךבוטמ עצבימ וא הדובע תינכת עוצב לע האלמ הטילש וירזועלו

 . + תובלושמו תובכרומ תונוש תודובע לע חוקיפל תדעוימ הטישה

 ; ךכב םיוושק םידבועו םיננכתמ לש בר רפסמש תובכרומ יסדנה ןונכת תודובע

 סיעצבמ לע חוקיפו ןונכת ; הישעת ילעפמו םילודג םינינב תמקה לע חוקיפו ןונכת

 לש ףטוש רוציי לע חוקיפו ןונכת ; םימ ילעפמו תוינא ,םילמנ ןינב ןוגכ םייקנע

 םיבייח דחי סלוכ רשא םימרוגו תולועפ ,םיקלח תואמו תורשעמ בכרומו לודג רצומ

 תא םייסל חילצהל תנמ לע ,ןוכנה ןמזב ינשל דחא םמצע םיאתהלו בלתשהל

 . .שורדה ןמזב רוצייה

 ןוחטבה דושמו תירבה תוצרא תלשממ השעמלו ,דאמ וז הטיש הצופנ ב''הראב

 תינכת סהילא הפרוצ אל סא תודובע עוצבל העצה סוש םילבקמ םניא יאקירמאה

 שרדנש .הדבועה רואל קקתע תטישב ושמתשה לשמל ''סירלופ' טקיורפב .תמאד

 -והב רתויב בר ןוכסח תרשפאמ וז הטיש .םינלבקו םיקפס םיפלאמ הלעמל סאתל

 .תולקת אלל תינכת לכ עוציב לש םיילאיר םינמזב הדימעו ,תואצ
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 רבגתהל ידכב .סיינורטקלא םיבשחמב שומש תבייחמ תומדקתמ תוטיש תלעפה

 .האצותה תלבקל םישורדה םיברה בושחה יכילהתו סינותנה לש הברה תומכה לע

 להנמל תנתונ איה המו הטישה יהמ

 -מה םיוקה סע (טנאגה חול) ריק חול היה םדוקה ילוהינה חוקיפה רישכמ

 .םינמז ךראו תולטמ וגצייש םינזוא

 .ינשב דחא םיבלתשמ םיציח תשר תועצמאב תולטמ תגציימ קמא תטיש

 םיידדהה םירשקה גוצייב אוה ,טנאגה חול לע תמתל לש רתויב בושחה ןורתיה

 .סלש עצבמ לש תונושה תולטמה ןיב םיימינפהו

 : הז ימינפו ידדה רשק סינוב ונא דציכ רבסה ןלהל

 לש שגפמה תדוקנ .ץח ידי לע תגצוימ (46וועווע) הלועפ וא תוליעפ ,הלטמ .א

 ןייצמ ערואמה .לוגיע ייי'ע תגצוימו ,(עטשו[) ייערואמ'' תארקנ הלאכ םיציח

 .הירחא האבה הלועפה הליחתמו המיתסנ תמדוקה הלועפה יכ

 : תויורשפאה יתשמ תחאב תויהל לוכי תויוליעפ ןיב סחיה

 הלוכי הינשהש ינפל רמגהל תבייח תחא תוליעפ רשאכ ,תויכשמה לש סחי --

 -> ()-- ; ליחתהל

 .ליבקמב ,ןמז ותואב שחרתהל תולוכי תויוליעפ .רשאכ ,הלבקה לש סחי - 
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 םאתהב דחיב וצבוק -- עצבמ לש ופוס דעו ותליחתמ -- תויוליעפה לכ רשאכ .ב

 -וגיעו םיציח י''ע עמתל יקוחל םאתהב ומשרנו ,ןהיניב ידדההו ימינפה. סחיל

 עעתד מ6וועסז6א 0/ תארקנ רשא תוערואמו תויוליעפ לש תשר לבקתת ,םיל

 תורושקה ,םסלש עצבימ לש תויוליעפ ףסוא איה וזכ תשר 6ט6מ15 006 5

 לאמש דצמ דימת איה תשרה תלחתה .ןהיניבש תוידדהה תא תוארהל ידכ דחי .

 .תשרה לש ינמיה הצקב דימת היהי ןורחאה ערואמה .1 'סמ ערואמב ליחתתו .

 תווחזאמע תארקנה המודמ תוליעפ וא תיתימא תוליעפ גציימ תשרב ץח לכ

 יאנת אלא ,ןמז אל םג בורלו ץמאמ תשרוד הניא המודמ תוליעפ 40/זעזזע

 וקב ץח י''ע תגצוימ המודמ תוליעפ .תויוליעפה יתש ןיב ידדהה סחיב סיוסמ

 , .קסורמ

 ןמזה תא ךירעהל .אבה דעצה תא תושעל שי הטוטרשו תשרה תעיבק רחאל | .:ג

 לש ץח לע .םיאתמה חה לש וקה לעמ הז ןמז םושרלו שרדת תוליעפ לכש -

 תשרבש לוגיע לכ ןייצל ךרוצ שי ןכ-ומכ .ספא ןמז דימת םשרי המודמ תוליעפ

 .חתה לש ילאמשה הצקבש לוגיעב דימת אוה ךומנה רפסמה .ירודיס .רפסמב -

 -ירעמ רשאכ וא ,רוצייב םייטרדנטס םינמז ומכ םיקייודמ םינמז שיש הרקמב

 לש וק לכ לע דחא ןמז סושרב קיפסמש ירה ,בר ןויסנ ךמס-לע םינמז םיכ

 אדל - שש"

 א

 2 ב



 .א

 .ב

 םינותנה דובעו ינורטקלאה בשחמה

 איה חכרעהה סנמא סא תואדו ןיאו שדח עצבמ םיליחתמ רשאכ םלוא .ץח

 : םינמז השלש םינתונ הנוכנו תקייודמ

 ; יטסימיטפוא ןמז --

 ; תעדה-לע לבקתמ ןמז --

 .יטסימיספ ןמז --

 םינוש םייטסיטטס םיבושח דוסי לעו ,קמא7 תינכת תא םיליעפמ ןכמ רחאל

 .עצוממה ןמזה תא םילבקמ

 .תוילהנימה תונכהה ומיתסנ הז בלשב

 -מרופניאה תא שמשי הז םושר ,דחוימ ספוט לע תשרה לכ תא סשור ןנכתמה

 ךותל סתוא סיארוקו ,בוקינ יסיטרכב םיבקנמ סושרה יטרפ תא .בשחמל היצ

 תינכת לש הלעפהה ריחמ ןכלו דאמ טעומ אוה בשחמב הצרהה ןמז .בשחמה

 .רתויב לוז אוה וזכ

 בשחמה קפסמ תואצות וליא

 ביתנה .וב רבודמש ךבוסמה עצבמה לכבש (671/0001 2018) יטירקה ביתנה תא

 ןושארה ערואמב התליחתש ,תשרב תומיוסמ תויוליעפ תרשרש אוה יטירקה

 שיש ןמזה ךרוא תניחבמ רתויב הכוראה איהשו ןורחאה ערואמב המויסו

 עצבמה לש ומויס .(הטמל המגודב םיבעה םיציחה וק תא האר) התוא עצבל

 .רחאתת וא בכעתת יטירקה ביתנה ךרואל איהש לכ תוליעפ סא החדי ולוכ

 יטירקה ביתנב יכ גואדלו בל םסישל וילעו ,להנמל הרומח הרהזא ,רבדה שוריפ

 תולוכי יטירקה ביתנב ןניאש תורחא תויוליעפ .איהש הלקת לכ לוחת אל

 הזש ילבמ (בשחמה ידי לע בשוחיש יכ) ,םיוסמ ןמזל דע תוחדהל וא בכעתהל

 -וסמ יטירקה ביתנה לע ןהש תויוליעפה .עצבמ לכ לש רמגה ךיראת לע עיפשי

 .בשחמה ידי לע רצונש ח''ודב תונמ

 להנמל רזע רישכמ ושמשיש םיבושח םסינותנ השש תוליעפ לכל קפסמ בשחמה

 תינוכסח הרוצב עצבמב םירחא םימרוגו תונוכמה ,םדא-חכ ןורמתלו ןונכתל

 לע תקייודמ העידיו תינכתה עוצב לע ףטוש בקעמ םירשפאמ םינותנה .הליעיו

 ךיראת לע (היחד וא הלקת ,רוגיפ : ןוגכ) תינכתב תוליעפ לכב יוניש לכ תעפשה

 .עצבמה רמג

 : סה םינותנה תשש

9% 2 ₪ ₪ = 

 ; הלועפ לכ ליחתהל רשפאש רתויב םדקומה ךיראתה --0ז1865[ 51011 12016 -

 ן הלועפ .לכ ליחתהל רתומש רתויב רחואמה ךיראתה -- 20165[ 81076 016 -

 ן הלועפ לכ םייסל רשפאש רתויב םדקומה ךיראתה -- 20710656 710058 2616 --
 ; הלועפ לכ םייסל רתומש רתויב רחואמה ךיראתה -- 201651 100891: 2006 --
 ן ללוכ יופר ןמז -- 10/01 1001 1006 --

 .ישפח יופר ןמז -- קז66 7100[ 10016 -
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 אמגוד

 .םימיב ונתינ םינמזה לכ .אמגודבש 2/5 תוליעפל סחיתמ רבסהה

 ןותנה ןמזה סוחת רמולכ 70 = (10765[ 0(5ז1) -- ( 071051 810ז1) : תא קודבנ

 התדי אל ולוכ עצבמה םסויס ךיראתש ידכ תוליעפה עוצבב ליתתהל תנמ-לע ונתושרל

 .בכעתי וא

 1ע = 14 -- 1= 3

4 = 18 

 םק= 64

 עע = (0ז!051 51071 ס] סא[ 0!וטו!ץ) -- ( 20711051 [וחזפ 0[ 186 קז6פ0ח[ 0011011ע)

 -רהל וא םירחא םיכרצל וב שמתשהל לכונש 10/01 ע10017ה ןמ קלח ותוא והז רמולכ

 .תואבה תויוליעפהמ תחא לכ לש ןמזב עוגפל ילבמ זבזבל תוש

 ולאו 5 + 6 = 11 אוה 2/5 תוליעפה ירחא האבה תוליעפה לש ע5"-ה ,המגודב

 .11--4 = 7 אוה 5/6 הלועפה לש תזה ןכלו 4 איה המצע וזה תוליעפה לש א-ה

 עוגפל ילבמ זבזבל לכונ 13-ה ךותמ םימי 7 ןכלו 13 אוה הז הרקמב 10001 1001 "ה

 .סוי 11 רחאל אוה 5/6 הלועפב ליחתהל רתויב סדקומה ןמזה יכ ,האבה תוליעפב

 ; טנאג חול המגודכ תיווק הרוצב סג בשחמה קפסמ םינותנה לכ תא = .ג

 עצבמה לכ תא רומגל יוכיסה זוחא תא סג ינורטקלאה בשחמה בשחי ףסונב .ד

 תואחסונ ךמס-לעו תוליעפ לכל ול ונתינש םינמזב בשחתהב ,רחבנש ךיראתב

 ךייאת תא גישהל יוכיס םוש ןיאש עבקי :לשמל ,תויטסיטטס תויטמיתמ

 השלש .100-ל 4 אוה םויסל החלצהה יוכיס הז ךיראת ירחא שדוח .רמגה

 יפל םישדוח השימח רובעכ סלוא 50% לש םייוכיס שי רתוי רחואמ םסישדוח

 אוה הזכ ח"וד .םייתסי עצבמהש םייוכיסה לכ שי תינכתב ובצוהש םיאנתה

 "חכ תלעפהל רשקב ויתוטלחה תא עובקל לגוסמה להנמה ידיב חכ בר רישכמ

 אוהש ךיואתב םסייסלו ותרטמ תא גישהל הצור אוהו הדימב תונוכמו םדא

 .וילא ףאוש

 .עוצב ךלהמ לע תפטוש חוויד תטיש ,קמתל -ה תלעפה תישארב עבוק להנמה .ה

 םייונישה סא (לבקיש סיחווידה ךמס לע) להנמה סשור םיעובק םידעומב

 -ונה בשחמל וזה היצמרופניאה תא סימירזמ .תילניגרואה תינכתהמ תויטסהו

 .סייונישה לכ סע בשחתהב הלעמל ונראיתש תואצותה לכ תא שדחמ ןת

 ו

 ,-.* .. רה שש -69
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 םוכס

 -ודיבידניא םינמז תועצמאב .חוקיפו ןונכתל רישכמ ,לוהינ רישכמ אוה ת5ַתַזי

 :רתויב בושחהו .עוצבל םיכיראתו תינכת וזה הטישה תנתונ תוליעפ לכל םיילא

 שומשל רישכמ .תואצוהבו עוצבה ןמזב ןוכסחל חכ בר יעצמא להנמל תנתונ וז הטיש

 תננכותמ הרוצב םתקולחו םרוזיפ ידי לע תטשבו ןוהב ,תונוכמב ,םדא-חכב ןוכנ

 .םימצמוצמ תורוקמב םייקנע םילעפמ עוצב רשפאיש רבד ,עצבמה ןמא% לכ ךרואל

 בשחמב סינוש םישומש

 תנכוממ תונותע

 אמש עסתא אמש5, כ4זתע אמש5 תמגודכ ב''הרא-ב תולודג םינותע תוכרעמ

 תולודג םירפס תואצוה םג .םהינותעב סופדה תולועפ עוצבל םיבשחמב תושמתשמ

 .סופדה ןוכימל ורבע

 :הז חטשב בשחמה לש ויתולועפמ המכ ןלהל

 .ןימי דצמ םירשי םילוש -- תורושה תפיפח .א

 .תורבה יפל הרושה םויסב סילמה ףוקימ .ב

 .תורושה בחורו תויתואה גוסו לדוג לש תרקובמ הריחב | .ג

 בוקנל ףסונב פייטונילה דבוע יי'ע ליגרכ תושענה תולועפה לכ תא עצבמ בשחמה

 .טרסה

 יחרזא יעצבמ שומש

 תקפה לע חוקיפל קרוי"וינ תנידמב הנוכיתה ןוסדהב הנקתוה בשחמ תכרעמ

 ידיקפתב יעצבמ חרואב לעופ בשחמה .תווחו םירוגמ ,קסע יתב 150,000 רובע למשח

 ןותנ לכ םיליעפמל רוסמל לגוסמו למשחה תנחתב הקפהה לש הנווכהו חוקפ

 .שרדיש תע לכב תשרב םוקמ לכב וא הנחתב תולועפה לע אוהש

 .ףטוש ןפואב םילבקתמה םינותנל םאתהב תשרב סמועה תקולח תא ןווכמ בשחמה

 תגתמע פ[אעק -- תרושקתה תיללח תבצה

 טוניקואה ינפ לע ללחב העובק ''הנחת''ל טנכהל התיה וז תיללח לש המישמה

 ,םייתשבי-ןיב םינוש םיירחסמ םירודשל תרושקת תנחתכ שמשל םשמו יטנלטאה

 התיה ובש קייודמ עגר לע טילחהל חרכה היה .היזיולטו וידר ףרגלט ירודש ןוגכ

 .ץראה רודכ סע ינורכניס הסיט לולסמל סנכהל תיללחה הכירצ

 עונל רמולכ ,המוקמב ''דומע'יל תיללחה הכישממ זאמש קייודמ הכ היה בושיחה

 רזעה יעונמ תא ליעפהל ךרוצ היהיש ילבמ ץראה רודכל ליבקמב קוידב הלולסמב

 .הנשל תחא רשאמ רתוי הלש
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 רנירמו ינימ'ג תויללח תוסיטל עויס

 תמשגהל ועיס .ללחב ןושארה יילויטיה עצוב ינימ'ג תויללח עצבמ תרגסמב

 .ללחה תושר תדקפמ זכרמב השימחו תיללחה אתב דחא : םיבשחמ רפסמ 'יילויטי'ה

 הליגר ללח תסיט לש תאז לע 15 יפ התלע וז הסיטב הדבועש םינותנה תומכ

 לא הסט רנירמ תיללה .םיבשחמה תשמחב הממיב םיבושח ןויליב 25 ידכל העיגהו

 הפלחשכ ,המויסבו םוי 288 הכשמנ הסיטה .וינפ תא םלצל ידכב םידאמה רבע

 .סישורדה היזיולטה ימולצ וכרענ םידאמה ינפמ מ"ק 10,000 קחרמב תיללחה

 ינווג לכ תא וגציש תויבס 6 לש םיירניב םירפסמ תרוצב ץראל ורגוש םימולצה

 -לצו תורואל בשחמב ומגרות הלא םירפסמ .(תויורשפא 64) רוחש דע ןבלמ םיעבצה

 .המלוצש תירוקמה הנומתה תא רזחשל ורשפיאו םיל

 בשחמה תרזעב םידב טוטרש

 םינקתמה .בורק הכ תאז םסעו בשחממ םידב טוטרש לש הז אשונ קוחר המ

 תרושקתה רישכמ לש הנרקה חול דיל דובעל ןנכתמל םירשפאמ בשחמה לש םישדחה

 רשפאמה דחוימ טע ןנכתמה ידיב .ןונכתה עוצב ידכ ךות בשחמה יתורשב רזעהלו

 .חולה ינפ לע ''טוטרש'"' ידכ ךות בשחמל םינותנ תנזה

 .2260 .מ.ב.י ןקתמב ליטסכט טוטרש

 הבחרוה הטישה .דבלב הז חטשל תדחוימ הניא וז הטישש שיגדהל יוארה ןמ

 ןונכת םינוריוא ,בכר ילכ לש רוציה תוישעתב םיטקטיכראו םיסדנהמ לש סשומשל

 .דועו םיכר'





 רבחמה לע

 .מ.ב.י תרבחב תוכרעמ" תסדנה תקלחמ להנמ דיקפתב םויכ ןהכמ אוה .ןוחטבה דרשמ לש בשחמב ןושארה םידבועה תווצ םע הנמנ אוה .לוהינו הישעת תסדנהב ן.56. -  הפיחב ןוינכטב וידומיל תא םייס ,הדוהי-ןבא הבשומה ןב ,ץראה דילי ,דוהימע קחצי סדנהמה

 .הנידמה עדמו הלכלכב םילשוריב תיר -בעה הטיסרבינואה רגוב ,הדוהי-ןבא הבשומה ןב ,ץראה דילי ,דוהימע בקעי



 לב ו

 -חמה לע םדאה לש ותונוילע.
 דיה רשוכל תודות תרמשנ בש

 ל
 אל -- רקעבו תינכט תורשפא
 ג ל ד ל בגב
1 

 ו

 -קנה הטלחהה יבלשו הדמב.
 ויהי ישונאה חומה י"ע: םיעב
 שומשה לולע -- םינובנ יתלב
 םירחאה םיבלשב םיבשחמב
 הנובתה-יא תדמ תא ריבנהל
 שגרת ית יעל רמ

 :ןהכ יד רמ

 שרר שב וו
 דחמה יעדמל םיחמומ לש םצ

 ב
 ירו

 ו
 לולע היגולונכטה ןורק לע
 ."המדיקה תבכר תא ץימחהל

 היי"( ( 0 ה וו

 "זבינותנה

 :ץיבוביל יי 'פורפ

 -גומ בשחמב םילותש תווקתה.
 ו ולב וותמ)
 אלא הבישחה ןמ םדאה תא
 "המ וררחשמ וניאי .בושיחהמ
 "עירכהלו הטלחה לבקל חרכה


